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

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

Wedstrijdsecretaris Fons Hilhorst 035-6022213 fonshilhorst@hotmail.com

Ledenadministrateur Yvonne Hartman 06-25398315 yvonnehartman@casema.nl

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

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

Hoofdtrainer selectie Harold Valkenburg 06-12542754 haroldvalkenburg@hotmail.com
Technisch manager Hees 1 Gert-Jan Timmer 06-19968515
Leider Hees 1 Yvonne Hartman 06-25398315 yvonnehartman@casema.nl
Leider Hees 1 Fred Voskuilen 06-10547038 f.voskuilen10@gmail.com
Grensrechter Hees 1 Arie Kamerbeek 035-6021973 3766bc36@hetnet.nl
Verzorger selectie Charles Roest 06-46539544 roest229@planet.nl
Leider Hees 2 Vacant
Leider Hees 3 Chris Uit den Bogaard 06-49706735 c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
Leider O19-1 Richard van Agterveld 06-51552513 r.agterveld@ziggo.nl
Leider O19-1 Mark Jansen 06-12087219 markjansen1970@gmail.com
Leider MO17-1 Sander Rijnja 06-25051087 sanderrijnja@hotmail.com
Leider MO17-1 Leo Saas 06-37335113 saasleo@gmail.com
Leider O17-1 Jeffrey Dorrestijn 06-51669293 mwester@casema.nl
Leider O17-1 Peter de Jong 06-27093870 pjong7@gmail.com
Leider O17-2 Engbert Zijtveld 06-12539508 engbert@planet.nl
Leider O15-1 Remi van de Pol 06-38299789 remivdpol@hotmail.com
Leider O15-1 Hans Warmerdam 06-12090163 hans.warmerdam@rabobank.com
Leider O15-2 Ron de Bruin 06-22717738 r.c.debruin@ziggo.nl
Leider O15-2 Desmond Eysbach 06-28061696 desmondeysbach@gmail.com
Leider O13-1 Peter Teunis 06-20994095 peterteunis@hotmail.nl
Leider O13-1 Jeroen Kroon 06-29550079 kareljeroen@gmail.com
Leider O13-2 Carlo Kroon 06-53468286 tckroon@hotmail.com
Leider O13-2 Peter Brehler 06-13043146 peter@brehler.info
Leidster O9-1 Joyce Tans 06-51518371 rtans@casema.nl
Leidster O9-1 Marloes van der Meer 06-53188828 vandermeermarloes@gmail.com
Leider O8-1 Jeroen Rietvelt 06-10158201 familie@rietvelt.tv
Leider O8-1 Arnoud Ophuijsen 06-19283324 arnoud.ophuijsen@rabobank.nl
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Hoofdtrainer selectie Harold Valkenburg 06-12542754 haroldvalkenburg@hotmail.com
Trainer Hees 2 Vacant
Trainer lagere elftallen Chris Uit den Bogaard 06-49706735 c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
Trainer vrouwen 35+ / MO17-1 Tim van Rooij 06-33334403 timvanrooij68@gmail.com
Trainer O19-1 Vacant
Trainer O17-1 en O17-2 Rutger van Luijtelaar 06-24624059 brutes84@hotmail.com
Trainer MO17-1 Nico van de Veen 06-50612089 christi.nico@ziggo.nl
Trainer O15-1 Hennie Verwoerd 06-40054343 verwoerd50@zonnet.nl
Trainer O15-2 en O13-1 Jan Brons 06-86845999 jh.brons@ziggo.nl
Trainer O13-2 Michael Vonk 06-40026884 butcherboy@zonnet.nl
Trainer O9 t/m O6 Wiebe Vellema 035-6022378 wvellema@xs4all.nl
Trainer keepers jeugd Hennie Verwoerd 06-40054343 verwoerd50@zonnet.nl

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

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

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

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

Contactpersoon lief en leed Corry Looysen 035-6022741

Lid Jeffrey Dorrestijn 06-51669293 mwester@casema.nl
Lid Carlo Kroon 06-53468286 tckroon@hotmail.com
Lid Olaf Kroon 06-13278370 olafsonja@hotmail.com
Lid Sander Rijnja 06-25051087 sanderrijnja@hotmail.com

Lid Christel de Bruin 06-57159097 r.c.debruin@ziggo.nl
Lid Ellen van Emst 06-53642652 e_vanemst@hotmail.com
Lid Daniëlle van Ringelenstein 06-20541830 kareljeroen@gmail.com
Lid Natasja Saas 06-23729989 natasjasaas@hotmail.com

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

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

PR Petra Ophuijsen 06-31383216 petra_steigerwald@live.nl
Trainingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Kabouters 15:30 – 16:15
O8 en O9 16:30 – 17:45 16:30 – 17:45
O13-1 18:00 – 19:15 18:00 – 19:15
O13-2 18:00 – 19:15 18:00 – 19:15
O15-1 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
O15-2 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
O17-1 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
O17-2 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
MO17-1 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00
O19-1 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
Keeperstrainen jeugd 18:15 – 19:15
Selectie 19:30 - 20:45 19:30 - 20:45
Lagere elftallen + heren 45+ 19:30 - 20:45
Vrouwen 35+ 20:00 - 21:00
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Voorwoord bestuur 
 
Het laatste clubblad van het seizoen, het zit er weer op. Met elkaar hebben we er alles aan gedaan om het 
seizoen succesvol te laten verlopen. En volgens ons zijn we daar goed in geslaagd. We hebben in alle 
opzichten een goed seizoen gedraaid. 
 
Terwijl ik dit schrijf genieten velen van ons nog na van het mooie jeugdkamp dat we weer hebben gehad. 
We zijn er trots op dat we zo veel jeugdleden van onze club deze herinnering kunnen meegeven. Door de 
inzet van een grote groep vrijwilligers wordt er ieder jaar weer een prachtig jeugdkamp neergezet. Voor de 
jeugd een onvergetelijke ervaring. 
We noemen nu het jeugdkamp als bijzonderheid, maar alle inzet van al onze vrijwilligers is bijzonder. Het 
hele jaar door hebben onze vrijwilligers zich maximaal ingezet voor alles op- en rond de velden. Veel van 
deze activiteiten ervaren we als vanzelfsprekend, maar dit is het niet. Veel vrije tijd wordt door onze 
vrijwilligers gegeven om de club draaiende te houden.  
Graag wil ik toch wat extra aandacht voor onze scheidsrechters. Iedere week staan ze er. Zij zorgen ervoor 
dat, ondanks te tegenspraak die ze iedere week weer krijgen, er iedere week gespeeld kan worden. We 
vinden het allemaal maar gewoon dat zij er iedere week weer staan. Dat is het echter niet en daarom zijn 
wij als bestuur er ook zo blij mee. Bedankt! 
 
In alle voorgaande clubbladen hebben wij jullie geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van een nieuw 
clubhuis en een kunstgrasveld. De laatste bijeenkomst met de gemeente hebben we op donderdagavond 
22 juni jongsleden gehad. De verwachting is dat in augustus Burgemeester en Wethouders hun voorstel aan 
de raad klaar hebben en dat de raad in september een definitief besluit neemt. Het is dus niet gelukt om 
voor het zomerreces de besluitvorming klaar te hebben. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben wij op het 
niet realiseren van deze deadline stevige feedback gegeven. Zelfs de weddenschap tussen Ben Kuijer en de 
voorzitter is ter sprake gekomen. Ondanks de teleurstelling dat het toch weer langer gaat duren, hebben 
we alle vertrouwen in een goede afloop. We blijven op ons terrein, we krijgen een nieuw clubhuis en zo ook 
een kunstgrasveld. Via onze website zullen we jullie op de hoogte houden van de voortgang.   
 
Als het besluit over onze toekomst genomen is, dan gaat er veel veranderen qua accommodatie. Wat niet 
mag veranderen is de cultuur en identiteit van de club. Met elkaar gaan we er alles aan doen om Hees Hees 
te laten blijven.  
In dit kader willen we aan de slag gaan met het aanleggen van een goed en voor iedereen toegankelijk 
archief over onze eigen clubgeschiedenis. We willen daarom vragen of er vrijwilligers zijn die samen met 
onze voorzitter aan de slag willen gaan. Laat aan het bestuur weten of je hier aan mee wil werken. 
 
Voor nu genieten van het clubblad, daarna voor een aantal vrijwilligers nog de werkdag en daarna even 
geen Hees meer. Lekker een paar voetbal-/Heesloze dagen en genieten van het gezin, vrienden, vakantie, 
zon, lekker eten en minder drankjes. We zien elkaar in augustus weer, veel ontspanning en plezier! 
 
Namens het hoofdbestuur  
en met een groet 
 
Ed Knies  
Voorzitter vv Hees 
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Code bruin voor het Heziaanse grondgebied…….. 
Als we de weerdeskundigen mogen geloven, staan we aan de vooravond van een 
lange, maar vooral zinderend hete zomer. Een voorproefje was de laatste weken al 
te ervaren , want het sluitstuk van de kompetitie en de traditionele serenver boven 
kookpunt en dat is natuurlijk heerlijk terrasjesweer, maar in je korte broekie achter 
een bal aanrennen is dan hele andere koek! Ons vlaggenschip Hees 1 had het dankzij 
een voortreffelijk seizoen tot de nakompetitie geschopt, maar trof daarin helaas de 
sterkste tegenstander van de nakompetitielingen, BFC uit Bussum. We waren vol 
vertrouwen en goede moed aan het beslissende partijtje begonnen en bij 34 graden 
boven nul ook in de eerste helft nog gelijkwaardig. Na rust was de 
hittebestendigheid bij de onzen helaas in de kleedkamer achtergebleven en liepen 
de zweetdruppels zodanig  dun door de broek, dat van een fatsoenlijk potje 
voetjebal geen sprake meer was en een 7-1 nederlaag genoteerd kon worden. Na 
een prachtig seizoen mogen we ons nu alvast weer verheugen op een nieuwe leuke 
kompetitie, waar we opnieuw gaan proberen de 3e klasse te halen. Met natuurlijk de 
beroemde derby tegen beoogd fusiegenoot SEC, dat helaas een toontje lager moest 
zingen en een vertrek van een bijna volledige selektie moest incasseren! De 
veelbesproken opwarming van de aarde lijkt veel sneller te gaan dan voorspeld. De 
2 graden opwarming, welke tot het einde van deze eeuw de doelstelling is voor de 
wereldbevolking, lijkt een utopie , want de laatste paar weken is het al 10 graden 
warmer dan normaal! Het KNMI heeft vorige week een code Bruin afgegeven voor 
het totale Heziaanse grondgebied. In middels heeft de brandweer de bierpomp 
verwisseld voor de waterpomp, want je weet maar nooit of een of andere rode wolf 
per ongeluk vergeet zijn peukie uit te drukken. Uit de besproeiingsinstallatie blijkt 
alleen nog maar bruin water te komen door verhoogde ijzerconcentratie uit het 
grondwater! Het waterleidingsbedrijf zegt dat dit niet schadelijk is en gerust kan 
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worden gedronken, maar of de grassprietjes hier zo blij mee zijn moet betwijfeld 
worden. Gelukkig is ons sportcomplex tot half augustus gesloten, zodat we nog 
kunnen hopen dat onze uitgedroogde velden bijtijds een regendruppel mogen 
ontvangen. 
Over ons sportcomplex gesproken…het is al een poos stil rond de vergadertafel 
omtrent de beloofde renovatie (incl.kunstgrasveld) van het Heziaanse stadion. De 
betrokkenen nemen er de tijd voor en de beslissingen over hoe de afspraken 
moeten worden ingevuld blijven vooralsnog in de overlegsfeer hangen. Wel is er 
regelmatig bij het Indonesisch restaurant een lunchafspraak verzorgd, maar meer 
dan dat “het lekker smaakte” kregen we niet te horen! Dat zal wel liggen aan het feit 
dat vertegenwoordigers van de Provincie Utrecht onlangs een inspectie hebben 
uitgevoerd op het beoogde bosperceel naast het hoofdveld en daar zeer zeldzame 
mierenneukertjes hebben aangetroffen. Algemeen gedacht werd dat deze beestjes 
reeds lang waren uitgestorven, maar met het omkappen van een groot stuk bos 
enkele jaren geleden schijnen zij weer tot leven te zijn gewekt. De planning voor de 
renovatie van ons sportpark wordt daardoor helaas verder bemoeilijkt en zolang 
niet duidelijk is wat er met SEC gaat gebeuren, zal het kunstgrasveld er dit komende 
seizoen nog niet komen. Ook met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht 
zal de onzekerheid over de uitvoerbaarheid van de reno-vatieplannen bij Hees wel 
eens de richting op kunnen gaan naar het bekende vakantieoord Sint Juttemus! 
We hopen, dat jullie in deze laatste uitgave van het seizoen nog even zullen 
genieten van al het op beeld vastgelegde leuks, dat afgelopen weken ten tonele 
werd gebracht in de Heesarena! 
Een zeer prettige vakantieperiode toegewenst aan alle Hees-aanhangers en pas op 
voor het gloeiende hemellichaam, waartegen u zich kan beschermen met 
zonnebeschermolie factor 150, te krijgen bij proeverij de Kuil aan het Kerkplein! 
Tot in de pruimentijd, 
                                                           
 
 
 
Donald J.Luizebosch 
 
   
 
 



Heeft u iets te vieren?

Huur onze ijskar eens.
Bestel een ijstaart, 

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

Nieuwerhoekplein 6
3761 HD  Soest
035 60 127 74
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Hees 1 en het slot van de competitie: 
De laatste 4 wedstrijden speelden wij om het laatste ticket voor plaatsing nacompetitie met  
SVMM, ’t Gooi en Hees. 
 
Het eerste duel was gelijk een kraker om de laatste periode tegen directe concurrent  
’t Gooi. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn, niets lukte en op alle fronten afgetroefd met als resultaat 
een 6-1 nederlaag. Wel scoorde Jari de Bruin zijn eerste senioren doelpunt in Hees 1! De overige uitslagen 
waren: 
Cobu Boys - Olympia ’ 25 3-0 
BZC ‘13 - SVMM 2-1 
OSO - VIOD 5-0 
We zijn nog niet uitgeschakeld voor de periode alleen wordt het er niet gemakkelijker op! 
 
Het tweede duel kwam koploper Cobu boys op bezoek en kon bij winst op Hees en een nederlaag van OSO 
kampioen worden. Deze wedstrijd startte wij met drie A-junioren in de basis! De eerste helft twee 
ploegen die gelijkwaardig waren aan elkaar en een 0-0 als logisch gevolg. Net na rust maakte Koen 
Schimmel de 1-0 en kwam er frustratie los bij onze tegenstander, met als gevolg een directe rode kaart. 
Na een mooie individuele actie van Koen Schimmel werd het 2-0 in het voordeel van Hees. In de slotfase 
redde Cobu boys de eer 2-1. Met een fantastische inzet en beleving werd de koploper zonder punten 
huiswaarts gezonden. De overige uitslagen waren: 
Austerlitz – OSO 1-3 
Posthoorn – ’t Gooi 1-1 
SVMM – Eemboys 4-4 
 
Het derde duel mochten we op bezoek bij OSO dat moest winnen om nog een kleine kans te maken op het 
kampioenschap en wij mochten niet verliezen. Dit betrof een uitwedstrijd maar het leek wel of we thuis 
speelde door de massaal toegestroomde Heziaanse Supporters. Het werd een historische wedstrijd 
waarin Hees als een komeet uit de startblokken schoot, met drie 100% opgelegde doelkansen in de eerste 
10 minuten van de wedstrijd. In de tiende minuut moest onze keeper Henk Reddering geblesseerd het 
veld verlaten en werd vervangen door de  “vliegende Keep” Leroy Voskuilen. OSO kreeg een paar kleine 

mogelijkheden maar Leroy en de verdediging wilde niet capituleren. Net na rust via een individuele actie 
van Justin Jansen kon Wesley Haasjes van dichtbij de 0-1 binnen schieten. OSO voerde de druk op en 
kwam via een mooie aanval op 1-1. Hees moest terug in de verdediging maar met kunst en vliegwerk werden 
de aanvallen geneutraliseerd. Uit een vrije bal van Bart Hornsveld kon Matthijs Schmidt de teruggelegde 
bal van Timo Timmer tegen de touwen schieten 1-2. Twee minuten voor tijd maakte Wesley Haasjes uit 
een mooie vrij bal de 1-3. Na het eindsignaal konden wij bij de buren, live de laatste minuten volgen van 
de derby BZC ’13 – ’t Gooi. In de laatste minuut maakte  
BZC ’13 de 3-2, waardoor wij met nog 1 wedstrijd op het programma 3 punten voorsprong hadden op de 
concurrent ‘t Gooi.  Cobu Boys won thuis met 2-1 van SVMM en werd daardoor Kampioen en schakelde 
SVMM uit voor het laatste ticket voor de nacompetitie. 
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Het laatste duel van de competitie was een thuiswedstrijd tegen Eemboys. In een slechte wedstrijd 
kwamen de gasten in de 68ste minuut op 0-1. Binnen drie minuten stond de 1-1 op het bord na een 
toegekende strafschop die benut werd door Wesley Haasjes. Vijf minuten later maakte Bart Hornsveld 
op magistrale wijze ( een streep met buitenkant rechts vanaf vijfentwintig meter) de 2-1. Koen Schimmel 
gooide de wedstrijd definitief in het slot door 5 minuten voor tijd de 3-1 te maken. Na het fluitsignaal 
konden supporters, spelers en begeleiding genieten van het behaalde resultaat: 

NACOMPETITIE. 
In de nacompetitie werden we gekoppeld aan B.F.C. uit Bussum. Het eerste duel werd gespeeld in Soest 
en werd helaas kansloos verloren met 0-2. De return in Bussum konden wij de eerste helft goed mee 
komen en hebben we met durf en aanvallend voetbal de tegenstander de eerste helft moeilijk gemaakt 
2-1 ruststand. Na rust was de batterij op en werden we na een grote nederlaag gespeeld 7-1. B.F.C. bleek 
een maatje te groot en won ook de tweeluik met RODA’23 en is daardoor gepromoveerd naar de derde 

klasse. Vanuit Soest van harte gefeliciteerd met jullie promotie! Het was voor ons een geweldige en 
leerzame ervaring wat we hopelijk in de toekomst kunnen gebruiken in de verdere ontwikkeling van Hees! 
 
Overige vermeldingen Hees 1: 
22 competitiewedstrijden gespeeld 13 maal winst, 5 maal gelijk en 4 maal verlies. 
44 punten behalen, 52 doelpunten voor, 34 doelpunten tegen. 
27 verschillende spelers gebruikt tijdens de competitie. 
22 gele kaarten ontvangen en geen directe rode kaart ontvangen! 
In de thuiswedstrijden ongeslagen gebleven: 7 maal winst en 4 maal gelijk! 
6 debutanten in het eerste elftal: Koen Schimmel, Maurice Agterveld, Justin Jansen, Jari de Bruin, Roan 
de Beer en Jarno Boerhout. 
 
Als trainer kun je na zo’n seizoen alleen maar super trots zijn op de spelersgroep, de staf en het support 
van de achterban! 
 
Verder zijn we dit jaar voorzien van mooie prestatiekleding, trainingskleding en hebben wij een 
fantastisch trainingskamp gehad in Arnhem. Graag wil ik het bestuur, Bas Kuyer ( Kuyer Sloopwerken) 
en Jacques van der Graaf hiervoor bedanken en Hans Altena bedankt voor het wassen van onze tenues 
de afgelopen seizoenen! 
 
Graag wil ik iedereen bedanken die op een of andere manier betrokken is geweest bij het eerste elftal, 
zonder jullie was het niet mogelijk om dit alles te kunnen bereiken! Ik wens iedereen een prettige 
vakantie en we zien elkaar weer na de vakantie(s). 
 
Harold Valkenburg 
Trainer Hees 1 
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BEDANKT!! 
Wij willen alle scheidsrechters 
bedanken voor alle wedstrijden die zij 
weer voor ons hebben gefloten, zonder 
scheidsrechter zijn er geen wedstrijden. 

Wij hopen dat wij ook volgend jaar 
weer een beroep op jullie kunnen doen. 

 

Wil je ook wel een keer een wedstrijd fluiten 
laat het ons dan horen, we hebben er nooit 

genoeg. 
Groet, Richard en Linda (06-51552513)  

        
 

_______________________________________________________________________________________ 

OPROEP: Leider voor Hees 2 
 
Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een leider voor het tweede elftal. Niels van der 
Graaf heeft dit de voorgaande periode gedaan en stopt er mee. Via deze weg willen wij hem graag 
bedanken voor zijn inzet. 
 
Zoals wellicht bekend zal in het aanstaande seizoen het tweede worden getraind door André 
Geurtsen, een gediplomeerde trainer. Er zal ook intensief worden samengewerkt met het eerste 
elftal. 
 
Lijkt het je leuk om een onderdeel van onze selectie te geworden en als leider mee te werken aan 
een seizoen vol succes en plezier, laat ons dit dan weten.  
 
Je kunt Sander Rijnja of Ed Knies bellen of een mail sturen. 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqudrV4NjUAhVLa1AKHeLuBeYQjRwIBw&url=http://www.vvmonnickendam.nl/met-spoed-scheidsrechters-gezocht/&psig=AFQjCNHKT5affeQ-QgiGWchUdkVJmyG_PQ&ust=1498471776842805
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Pupil van de week: 
Ik ben Sem Sluis en ik ben 7 jaar oud  

Op zaterdag 6 mei mocht ik Pupil van de week zijn bij de wedstrijd Hees 1-Eemboys 1. 
Ik vond het super spannend, maar wel heel erg leuk! 
Jammer genoeg ben ik ’s ochtends geblesseerd geraakt en kon ik niet goed meetrainen. 
Maar ik mocht wel in de kleedkamer kijken en het eerste doelpunt maken. 

De eerste helft heb ik in de dug-out gezeten om de wedstrijd te kunnen kijken. 
Het leukste vind ik dat ze de wedstrijd gewonnen hebben met 3-1 en natuurlijk de 
gesigneerde bal. 
Deze heeft een speciaal plekje op mijn slaapkamer gekregen! 

Groetjes Sem Sluis 

 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK 
 
Ledenadministratie 
Het is van groot belang dat jou gegevens goed op de ledenlijst en in sportlink staan om zo meteen te 
kunnen werken met de KNVB wedstrijdzaken app.  
Wil je zeker zijn dat jou gegevens goed staan stuur dan een mail naar de ledenadministratie zodat die de 
gegevens kan controleren en/of bijwerken. 
 
Graag een mail sturen naar yvonnehartman@casema.nl met daarin je: naam, adres, postcode, woonplaats, 
geboortedatum, mobiele nummer, IBAN nummer en e-mailadres.  
 
Ik hoop dat jullie allemaal aan bovengenoemde verzoek willen voldaan. 
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
Yvonne Hartman 
Ledenadministratie  

mailto:yvonnehartman@casema.nl


SOEST (Hooijer)
Nieuwegracht 1-3

3763 LP Soest

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

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

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

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

•	 Gereedschappen

•	 Werkplaatsinrichting

•	 Machines

•	 Toegangscontrole

•	 Bevestigingsmiddelen

•	 IJzerwaren

•	 Ladders en steigers

•	 Bedrijfswageninrichting

•	 Hang- en Sluitwerk

•	 Werk- en bedrijfskleding (bedruk)

•	 Persoonlijke beschermingsmiddelen

•	 Verf en schilderbenodigdheden

AMSTELVEEN
Langs de Werf 17

3763 LP Amstelveen

DIEMEN
Stammerhove 5
1112 VA Diemen

BEVERWIJK
Steenkade 2

1948 NH Beverwijk

Goudvink 89 Tel./faxTel./faxT 035-6027372
37663766 WK  SoestWK  Soest MobielMobiel 06-5430258406-54302584

KORLAAR RecyRecyR cecycecy linclinc glinglin bvbvb

Groothandel in ijzer, papier
en metaal afvallen.

Speciale containerservice

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

Postbus 263 
3760 AG Soest
soest@korlaarrecycling.nl
www.korlaarrecycling.nl
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Oude pol toernooi als vanouds gezellig! 
 

Enkele Jaren geleden is het idee opgevat om op de vrijdagavond vooruitlopend op het “graspollen 
toernooi”, bij de meeste Heezianen wel bekend, een eigen toernooi te organiseren voor de 45+ers  
Dit is ondertussen een groot succes geworden met vele aanmeldingen. Ook dit jaar hebben we 
enkele teams uit de regio teleur moeten stellen daar wij met 10 teams echt aan het maximum 
zitten op de velden. Diverse teams uit de regio komen naar ons toe en maken er een sportieve en 
gezellig toernooi van dat meestal eindigt in de late uurtjes. 
 
 

 
 

 

De opkomst was dit jaar 
prima, veel teams nemen oud 
spelers mee en enkele trouwe 
supporters waaronder ook 
diverse dames.  
 
Het weer was prima, mede 
hierdoor zat het terras 
overvol.  
 
Goed voor de 
penningmeester zullen we 
maar zeggen 
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Ook dit jaar werd er in 2 poules gestreden om de winst. De finalisten waren SEC en Eemnes en zij 
streden om de fel begeerde medailles en uiteraard enkele alcoholische versnaperingen. 
 
Het finale spel was dit keer een strijd wie het snelste 5 biertjes kon opdrinken nadat er eerst 10 
keer een rondje gelopen moest worden met het hoofd naar beneden op een kleine hockeystick, 
op de plaats en daarna mocht men vertrekken naar een verderop staande barkruk om het biertje 
te nuttigen en dat dan in estafette vorm. Sec stond uiteindelijk stabieler op de benen, en won zo 
de finale.  Je kon zien dat Eemnes verbeten was om te winnen, ze renden keihard om de stick, met 
als gevolg dat er 2 van hen zelfs achteruit begonnen te lopen in plaats van vooruit. Hilarisch.  
 
Na afloop kwamen de verhalen los over de wedstrijden, hoe goed en slecht iedereen was, over 
vroeger en dat uiteraard onder het genot van een biertje en een sateetje van de BBQ.   
 

 
 
Gelukkig zijn er dit jaar ook weer enkele nieuwe spelers aangesloten bij ons team, Peter Teunis, 
Peter Ruizendaal, Ed Knies, Remi van de Pol en Karel. Top mannen. 
 
Sander Gomersbach als organisator voor het toernooi, bedankt voor de organisatie en de gezellige 
avond en op naar het volgende seizoen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Na de prijsuitreiking werden de (ex) 
45+ers van het eerste uur, die dit 
jaar gaan stoppen of al waren 
gestopt naar voren geroepen en  
kregen een hulpmiddel uitgereikt 
zodat ze lopend de wedstrijden van 
het team kunnen blijven volgen 
zullen we maar zeggen. Wijnand 
Koenen, Marcel van Wijk, Raymond 
Schimmel, Mark Jansen, Leo Saas, 
Jan Brons en Erwin Sanders, 
bedankt voor jullie inzet en 
voortaan om de beurt een biertje 
regelen voor ons in de kleedkamer! 
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De Voetbal.nl app en de K NVB  Weds trijdzaken app - g a g oed 
voorbereid van s tart! 

J e hebt er wellicht al een en ander over gehoord, er komt een nieuwe Voetbal.nl app. De app die 
door ruim 1 miljoen voetballiefhebbers  wordt gebruikt, waaronder een hoop leden van onze 
vereniging.  
In de nieuwe Voetbal.nl app kunnen  naa s t weds trijdprogramma’s , uits lage n en s tande n, ook allerlei 
leuke en nuttige clubnieuwtjes  worden getoond. Dit maakt het voor leden en fans  van onze vereniging 
allemaal een stuk leuker en gemakkelijker.  
Z oals  aangegeven, er komt een vernieuwde Voetbal.nl app. Maar daarnaas t gaan 
voetbalverenigingen vanaf de s tart van het nieuwe s eizoen ook nog eens  gebruik maken van de 
K NVB  Weds trijdzaken app. D it is  dé app waarmee het wedstrijdformulier wordt vastgelegd en 
waarmee s pelers  z ich kunnen legitimeren met een digitale spelerspas.  
Voordat alle leden van onze vereniging goed van s tart kunnen met zowel de vernieuwde Voetbal.nl 
app als  de K NVB  Weds trijdzaken app, is  het belangrijk dat wij als  vereniging een aantal zaken 
geregeld hebben. Welke voorbereidingen dienen wij met onze vereniging te treffen zodat je er zeker 
van bent dat alle leden van onze club met zowel de nieuwe Voetbal.nl als  de K NVB  Weds trijdzaken 
app kunnen werken?  
G oed voorbereid het nieuwe s eizoen in   
1. E -mailadres s en vas tleg g en  
L eden die in de Voetbal.nl of de K NVB  Weds trijdzaken app willen inloggen, moeten z ich in de app 
registreren met een e-mailadres . Voor beide apps  worden dezelfde inloggegevens  en dus  ook 
hetzelfde e-mailadres  gebruikt. Het is  belangrijk dat hiervoor het e-mailadres  wordt gebruikt dat 
bekend is  bij de vereniging. Want alleen met dat e-mailadres  herkent de app het lid. Z org er daarom 
voor dat bij alle leden het e-mailadres  in S portlink C lub is  geregistreerd waarmee hij of z ij ook gebruik 
wil maken van de Voetbal.nl en de K NVB  Wedstrijdzaken app. Ontbreekt een e-mailadres  bij een lid, 
dan kan die persoon niet inloggen in de app en dat wil je uiteraard voorkomen. Z et je leiders  en 
aanvoerders  in om de e-mailadress en van de s pelers  te verzamelen en voeg deze vervolgens  toe in 
S portlink C lub.  
2. Spe lers foto’ s   
Op 12 juni hebb en we alle spelers pas foto’s  die bekend z ijn bij de K NVB  in S portlink C lub gezet. J e 
hoeft als  club dus  niet zelf a lle s pelers pas foto’s  in S portlink C lub toe te voegen . Wil je als  club zelf 
nog een aantal pas foto’s  toevoegen of wijz igen?  Dat kan in S portlink C lub.  
E xtra voordeel is  dat alle s pelersfoto’s  direct z ichtbaar in de K NVB  Weds trijdzaken app.  
Op het moment dat de nieuwe Voetbal.nl app en webs ite live gaan,  worden ook daar  de spelersfoto’s  
z ichtbaar. O ntbreken er toch nog enkele spelers foto’s ? G een paniek , alle spelers  kunnen vanaf  de 
eers tvolgende update van de app t/m 31 oktober zelf een s pelersfoto toevoegen in de app. L eiders  
van een team kunnen voor alle teamleden een foto maken.  
Meer info  
De K NVB  Wedstrijdzaken app kun je al in de s tores  downloaden. De Voetbal.nl app is  half juli 
beschikbaar. B innenkort ontvang je meer nieuws  en gaan we je meer vertellen over de exacte datum 
wanneer de Voetbal.nl app live gaat.   
Neem alvas t een kijkje op de webpagina waar ze alles  over de app vertellen. 

 
 
 

https://list-manage.agle2.me/click?u=https%3A%2F%2Fsupport.sportlink.nl%2Fsupport%2Fsolutions%2Farticles%2F9000062715-informatie-toevoegen-of-wijzigen-aan-leden-of-relaties-van-de-vereniging&c=5700272475078656&s=5357551935815680&p=1&ns=sportlink


Notariskantoor
De Jager - Bokdam - De VisserVisserV

Notarissen

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

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

Knip-Oog
Hairstyling & Visagie

Hartweg 70 - Soest - tel. 035-5881646

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

Dames en Heren

Weteringpad 92-94 
3762 ES  Soest  762 ES  Soest  7
Tel. 035-602 Tel. 035-602 T 11 6711 671
Tel. 035-60Tel. 035-60T 1 91 18181
Fax 035-601 31 77
info@stomerijprimeur.nl
www.stomerijprimeur.nl
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Sportstudio

The Perfect Coaches

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

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

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

Bij ons betaal je enkel voor de les die je volgt! Kortom: 
Vakantie, ziek of verhinderd? Dan ook geen kosten! Wij 
vinden dat logisch.

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

www.tpcsports.nl



Standen en uitslagen per : 30/05/2017

Hees 1 - B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poule Groep 1 052
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 APWC 1 3 3 0 0 9 21 0 0
2 Hees 1 3 2 0 1 6 7 14 0
3 SEC 1 3 1 0 2 3 7 5 0
4 KVVA 1 3 0 0 3 0 3 19 0

Hees 2 - B1400 Mannen beker reserve zaterdag poule Groep 3 27
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hees 2 3 2 0 1 6 13 9 0
2 VVZ '49 5 3 1 2 0 5 12 7 0
3 Posthoorn de 2 3 1 1 1 4 5 9 0
4 Soest SO 2 3 0 1 2 1 5 10 0

Hees 2 - B1410 Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 11
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hees 2 1 1 0 0 3 2 0 0
2 VVZ '49 4 1 0 0 1 0 0 2 0

Hees 2 - B1420 Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 2 05
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hees 2 1 1 0 0 3 2 0 0
2 VVZ '49 6 1 0 0 1 0 0 2 0

Hees 2 - B1430 Mannen beker reserve zaterdag 3e ronde Groep 2 01
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Spakenburg 5 1 1 0 0 3 3 2 0
2 Hees 2 1 0 0 1 0 2 3 0

Hees 3 - B1400 Mannen beker reserve zaterdag poule Groep 3 18
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 TOV 4 3 2 1 0 7 7 4 0
2 Hees 3 3 2 0 1 6 9 7 0
3 Eemboys 3 3 1 0 2 3 7 7 0
4 DOSC 3 3 0 1 2 1 4 9 0

Hees JO19-1 - B3200 Zwaluwen jeugdbeker Onder 19 poule Groep 3 17
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hees JO19-1 3 2 0 1 6 17 5 0
2 PVC JO19-1 3 2 0 1 6 5 12 0
3 Bilt De JO19-2 3 1 0 2 3 5 6 0
4 SVM JO19-1 3 1 0 2 3 4 8 0

Hees JO19-1 - B3210 Zwaluwen jeugdbeker Onder 19 1e ronde Groep 2 22
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 TOV JO19-1 1 1 0 0 3 4 1 0
2 Hees JO19-1 1 0 0 1 0 1 4 0

Hees JO17-1 - B3400 Zwaluwen jeugdbeker Onder 17  poule Groep 3 15
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Loosdrecht JO17-1 3 2 1 0 7 16 4 0
2 Wasmeer JO17-1 3 1 2 0 5 7 4 0
3 Bilt De JO17-2 3 1 1 1 4 13 11 0
4 Hees JO17-1 3 0 0 3 0 0 17 0

Hees JO15-1 - B3600 Zwaluwen jeugdbeker Onder 15 poule Groep 5 077
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Soest SO JO15-3 3 3 0 0 9 26 1 0
2 Hees JO15-1 3 1 1 1 4 4 9 0
3 KVVA JO15-2 3 1 1 1 4 4 10 0
4 VVZ '49 JO15-2 3 0 0 3 0 3 17 0

Hees JO15-2 - B3600 Zwaluwen jeugdbeker Onder 15 poule Groep 5 115
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Vliegdorp 't JO15-1 3 3 0 0 9 21 3 0
2 DOSC JO15-3 3 2 0 1 6 10 5 0
3 Hees JO15-2 3 1 0 2 3 8 18 0
4 Bilt De JO15-8 3 0 0 3 0 3 16 0

Hees JO13-1 - B3800 Zwaluwen jeugdbeker Onder 13 poule Groep 2 93
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Olympia '25 JO13-1 3 3 0 0 9 26 1 0
2 Hees JO13-1 3 2 0 1 6 5 13 0
3 Soest SO JO13-2 3 1 0 2 3 7 12 0
4 Wasmeer JO13-2 3 0 0 3 0 5 17 0



Standen en uitslagen per : 30/05/2017

Hees JO13-2 - B3800 Zwaluwen jeugdbeker Onder 13 poule Groep 3 105
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Soest SO JO13-5 2 2 0 0 6 21 1 0
2 Vliegdorp 't JO13-2 2 1 0 1 3 12 6 0
3 Hees JO13-2 2 0 0 2 0 2 28 0

Hees JO9-1 - B4400 Zwaluwen jeugdbeker Onder 9 poule Groep 5 96
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Bilt De JO9-7 3 3 0 0 9 11 7 0
2 SVM JO9-2 3 1 1 1 4 11 11 0
3 Hees JO9-1 3 1 0 2 3 10 10 0
4 DOSC JO9-5 3 0 1 2 1 4 8 0

Hees MO17-1 - B4800 Zwaluwen jeugdbeker Meiden Onder 17 poule Groep 2 08
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 CJVV MO17-1 3 3 0 0 9 19 2 0
2 Vliegdorp 't MO17-1 3 2 0 1 6 8 7 0
3 Hees MO17-1 3 1 0 2 3 5 15 0
4 Focus 07 MO17-2 3 0 0 3 0 5 13 0

Hees 1 - Veld Zaterdag, 0630 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde 3e klasse/4e klasse 3D) 
EPK 4F - HPK 4E
Laatste Uitslagen
BFC 1 Hees 1 7 - 1 27-05-2017

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 BFC 1 2 2 0 0 6 9 1 0
2 Hees 1 2 0 0 2 0 1 9 0

Hees 1 - Veld Zaterdag, 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 4e klasse F
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Cobu Boys 1 22 17 0 5 51 72 29 0
2 OSO 1 22 15 1 6 46 74 36 0
3 Hees 1 22 13 5 4 44 52 34 0
4 Gooi 't sc 1 22 13 2 7 41 73 46 0
5 Olympia '25 1 22 12 2 8 38 57 36 0
6 BZC'13 1 22 10 5 7 35 58 49 0
7 SVMM 1 22 11 2 9 35 53 48 0
8 Vliegdorp 't 1 22 9 2 11 29 39 46 0
9 Posthoorn de 1 22 6 4 12 22 41 55 0
10 Eemboys 1 22 4 3 15 15 31 74 0
11 Austerlitz 1 22 3 4 15 13 35 83 0
12 VIOD 1 22 3 2 17 11 41 90 0

Periodestand 1 GS WN GL VL PT VR TG PM
1 OSO 1 8 8 0 0 24 37 10 0
2 Cobu Boys 1 8 6 0 2 18 26 11 0
3 Gooi 't sc 1 8 5 1 2 16 30 20 0
4 Hees 1 8 4 2 2 14 19 14 0
5 BZC'13 1 8 4 1 3 13 22 15 0
6 Olympia '25 1 8 4 1 3 13 19 13 0
7 Posthoorn de 1 8 3 2 3 11 19 13 0
8 Vliegdorp 't vv 1 8 3 0 5 9 9 17 0
9 SVMM 1 8 3 0 5 9 13 22 0
10 Eemboys 1 8 2 2 4 8 14 24 0
11 Austerlitz 1 8 0 2 6 2 9 33 0
12 VIOD 1 8 0 1 7 1 12 37 0

Periodestand 2 GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Olympia '25 1 7 6 0 1 18 25 13 0
2 Hees 1 7 5 1 1 16 19 7 0
3 Gooi 't sc 1 7 5 0 2 15 23 10 0
4 Cobu Boys 1 7 5 0 2 15 21 10 0
5 SVMM 1 7 5 0 2 15 19 14 0
6 Vliegdorp 't vv 1 7 4 0 3 12 20 15 0
7 BZC'13 1 7 3 2 2 11 21 13 0
8 OSO 1 7 2 1 4 7 15 15 0
9 Posthoorn de 1 7 2 0 5 6 10 22 0
10 VIOD 1 7 1 0 6 3 13 27 0
11 Austerlitz 1 7 1 0 6 3 11 30 0
12 Eemboys 1 7 1 0 6 3 6 27 0

Periodestand 3 GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Cobu Boys 1 7 6 0 1 18 25 8 0
2 OSO 1 7 5 0 2 15 22 11 0
3 Hees 1 7 4 2 1 14 14 13 0
4 SVMM 1 7 3 2 2 11 21 12 0
5 BZC'13 1 7 3 2 2 11 15 21 0
6 Gooi 't sc 1 7 3 1 3 10 20 16 0
7 Vliegdorp 't vv 1 7 2 2 3 8 10 14 0
8 Austerlitz 1 7 2 2 3 8 15 20 0
9 Olympia '25 1 7 2 1 4 7 13 10 0
10 VIOD 1 7 2 1 4 7 16 26 0
11 Posthoorn de 1 7 1 2 4 5 12 20 0
12 Eemboys 1 7 1 1 5 4 11 23 0



Standen en uitslagen per : 30/05/2017

Hees 2 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 14
Laatste Uitslagen
Hees 2 Olympia '25 2 1 - 2 23-05-2017
CJVV 5 Spakenburg 7 3 - 0 27-05-2017

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 CJVV 5 18 17 1 0 52 66 17 0
2 Spakenburg 7 18 10 2 6 32 56 42 0
3 Olympia '25 2 18 8 2 8 26 41 49 0
4 Cobu Boys 2 18 7 4 7 25 38 46 0
5 Eemdijk 3 18 7 3 8 24 39 35 0
6 Hees 2 18 7 3 8 24 39 51 0
7 TOV 4 18 6 4 8 22 34 40 0
8 IJsselmeervogels 5 18 6 4 8 22 29 35 0
9 Vliegdorp 't 2 18 4 3 11 15 51 63 0
10 Breukelen fc 4 18 4 2 12 14 30 45 0

Hees 3 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 5e klasse 12
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Zuidvogels 6 22 15 5 2 50 88 34 0
2 Soest SO 2 22 16 0 6 48 75 33 0
3 Eemdijk 5 22 13 4 5 43 77 43 0
4 Hees 3 22 12 2 8 35 63 53 3
5 VOP 6 22 11 2 9 35 67 63 0
6 Roda 46 6 22 10 3 9 33 53 54 0
7 IJsselmeervogels 7 22 9 3 10 30 49 52 0
8 VVZ '49 4 22 8 4 10 28 52 57 0
9 VVZA 3 21 7 1 13 22 37 61 0
10 CJVV 7 22 6 1 15 19 37 72 0
11 SDO 5 21 5 3 13 18 63 70 0
12 Zuidvogels 7 22 5 0 17 15 38 107 0

Hees 45+1 - Veld Zaterdag, 0293 Mannen 45+ Vrijdag 7x7 Reeks (najaar) 1e klasse 08
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 VVZ '49 45+2 20 13 3 4 42 28 11 0
2 Soest SO 45+2 20 9 2 9 29 30 23 0
3 Hees 45+1 20 7 6 7 27 22 31 0
4 Soest SO 45+1 20 6 4 10 22 26 29 0
5 SEC 45+1 20 5 5 10 20 15 27 0

Hees 45+1 - Veld Zaterdag, 0294 Mannen 45+ Vrijdag 7x7 Reeks (voorjaar) 1e klasse A
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hees 45+1 20 15 4 1 49 40 13 0
2 Soest SO 45+1 20 10 3 7 33 39 32 0
3 Soest SO 45+2 20 7 5 8 26 24 25 0
4 VVZ '49 45+2 20 5 5 10 20 30 36 0
5 SEC 45+1 20 2 5 13 11 19 46 0

Hees JO19-1 - Veld Zaterdag, 0222 Onder 19 competitie 2e klasse 08
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Roda 46 JO19-3 16 11 4 1 37 53 16 0
2 Baarn sv JO19-1 16 11 1 4 34 72 24 0
3 VVZA JO19-1 16 11 1 4 34 64 33 0
4 Cobu Boys JO19-1 16 7 4 5 25 39 34 0
5 VOP JO19-1 16 7 3 6 24 52 58 0
6 Hercules JO19-2 16 5 1 10 16 39 45 0
7 Hees JO19-1 16 5 0 11 15 38 62 0
8 Hooglanderveen JO19-2 16 4 1 11 13 44 75 0
9 IJsselmeervogels JO19-2 16 3 1 12 10 23 77 0

Hees JO17-1 - Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 3e klasse 11
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Baarn sv JO17-2 10 8 1 1 25 52 23 0
2 TOV JO17-2 10 7 3 0 24 34 15 0
3 Cobu Boys JO17-1 10 7 1 2 21 38 17 1
4 Hoogland JO17-3 10 6 2 2 20 37 17 0
5 VVZA JO17-2 10 5 0 5 15 47 27 0
6 Hees JO17-1 10 5 0 5 15 24 26 0
7 Hooglanderveen JO17-3 10 4 1 5 13 26 20 0
8 IJsselmeervogels JO17-2 9 3 0 6 9 15 24 0
9 Laren 99 JO17-3 9 2 1 6 7 18 40 0
10 Wasmeer JO17-2 10 2 1 7 7 14 39 0
11 BFC JO17-5 10 0 0 10 0 13 70 0

Hees JO17-1 - Veld Zaterdag, 0237 Onder 17 competitie (voorjaar) 3e klasse 22
Laatste Uitslagen
VVZA JO17-2 IJsselmeervogels JO17-2 5 - 0 27-05-2017

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Roda 46 JO17-4 11 8 2 1 26 38 10 0
2 VVZA JO17-2 11 8 2 1 26 38 10 0
3 VOP JO17-1 11 2 4 5 10 23 34 0
4 IJsselmeervogels JO17-2 12 2 4 6 10 15 34 0
5 Hees JO17-1 11 1 2 8 5 15 41 0



Standen en uitslagen per : 30/05/2017

Hees JO17-2 - Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 4e klasse 13
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 GVVV JO17-5 10 9 0 1 27 57 11 0
2 Achterveld JO17-1 9 6 2 1 20 29 13 0
3 VVZA JO17-4 8 5 2 1 17 38 22 0
4 Nieuwland JO17-4 8 4 2 2 14 31 15 0
5 SEC JO17-1 9 3 3 3 12 27 32 0
6 DOVO JO17-4 10 3 3 4 12 35 26 0
7 Hoogland JO17-5 10 3 3 4 12 25 34 0
8 Hooglanderveen JO17-6 7 3 0 4 9 25 18 0
9 Hees JO17-2 10 3 0 7 9 24 42 0
10 Roda 46 JO17-5 6 1 1 4 4 12 18 0
11 VVZ '49 JO17-4 9 0 0 9 0 10 82 0

Hees JO17-2 - Veld Zaterdag, 0237 Onder 17 competitie (voorjaar) 4e klasse 19
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hees JO17-2 10 8 2 0 26 34 9 0
2 Hooglanderveen JO17-5 10 7 1 2 22 45 20 0
3 Eemnes JO17-3 10 4 2 4 14 44 24 0
4 Cobu Boys JO17-2 10 3 4 3 13 18 26 0
5 VVZ '49 JO17-4 10 2 2 6 8 18 49 0
6 CJVV JO17-5 10 0 1 9 1 16 47 0

Hees JO15-1 - Veld Zaterdag, 0245 Onder 15 competitie (najaar) 3e klasse 15
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hoogland JO15-3 11 11 0 0 33 60 8 0
2 Sporting 70 JO15-3 11 8 0 3 24 32 25 0
3 Soest SO JO15-3 11 7 2 2 23 59 22 0
4 Hees JO15-1 10 6 0 4 18 21 25 0
5 Gooi 't sc JO15-1 10 5 2 3 17 49 23 0
6 Vliegdorp 't JO15-1 11 4 1 6 13 26 41 0
7 Jonathan JO15-4 9 4 0 5 12 28 35 0
8 Bilt De JO15-3 10 3 1 6 10 34 36 0
9 DOSC JO15-2 10 2 2 6 8 14 34 0
10 VVZA JO15-2 11 2 2 7 8 22 37 0
11 Olympia '25 JO15-1 6 1 3 2 6 9 7 0
12 Austerlitz JO15-1 10 0 1 9 1 9 70 0

Hees JO15-1 - Veld Zaterdag, 0247 Onder 15 competitie (voorjaar) 3e klasse 21
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Cobu Boys JO15-2 9 8 0 1 24 37 14 0
2 Hooglanderveen JO15-3 10 7 1 2 22 36 11 0
3 Hees JO15-1 10 4 1 5 13 17 23 0
4 Baarn sv JO15-2 10 3 3 4 12 16 25 0
5 VVZ '49 JO15-2 10 3 0 7 9 12 27 0
6 Eemnes JO15-2 9 1 1 7 4 12 30 0

Hees JO15-2 - Veld Zaterdag, 0245 Onder 15 competitie (najaar) 4e klasse 22
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hoogland JO15-5 10 9 0 1 27 68 10 0
2 KVVA JO15-2 8 7 0 1 21 41 7 0
3 CJVV JO15-2 9 6 1 2 19 56 16 0
4 SEC JO15-1G 8 5 2 1 17 36 15 0
5 VVZA JO15-4 9 5 1 3 16 30 30 0
6 VVZ '49 JO15-3 9 4 1 4 13 33 30 0
7 Baarn sv JO15-3 9 2 2 5 8 16 61 0
8 Hees JO15-2 7 1 1 5 4 12 50 0
9 VOP JO15-2 8 1 1 6 4 8 47 0
10 Hooglanderveen JO15-5 9 1 1 7 4 16 32 0
11 Spakenburg JO15-3 8 1 0 7 3 7 25 0

Hees JO15-2 - Veld Zaterdag, 0247 Onder 15 competitie (voorjaar) 4e klasse 51
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Hees JO15-2 10 7 2 1 23 40 18 0
2 SDO JO15-6 10 7 1 2 22 44 19 0
3 Baarn sv JO15-3 10 5 2 3 17 35 23 0
4 VOP JO15-2 10 5 1 4 16 41 28 0
5 Nederhorst JO15-2 10 2 2 6 8 32 30 0
6 Graveland 's JO15-4 10 0 0 10 0 7 81 0



Standen en uitslagen per : 30/05/2017

Hees JO13-1 - Veld Zaterdag, 0255 Onder 13 competitie (najaar) 3e klasse 17
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Jonathan JO13-3 10 9 1 0 28 78 9 0
2 Hoogland JO13-3 10 9 0 1 27 84 14 0
3 Hooglanderveen JO13-3 10 7 2 1 23 61 17 0
4 AFC Quick 1890  JO13-3 10 7 0 3 21 61 15 0
5 Hees JO13-1 10 5 2 3 17 41 15 0
6 Achterveld JO13-1 10 3 1 6 10 24 50 0
7 Cobu Boys JO13-2 10 2 3 5 9 25 43 0
8 Amsvorde JO13-2 10 2 1 7 7 11 66 0
9 VOP JO13-2 10 2 1 7 7 18 79 0
10 VVZA JO13-3 10 1 3 6 6 7 39 0
11 Roda 46 JO13-4 10 1 0 9 3 13 76 0

Hees JO13-1 - Veld Zaterdag, 0257 Onder 13 competitie (voorjaar) 3e klasse 28
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Soest SO JO13-2 14 10 2 2 32 56 17 0
2 Hees JO13-1 14 8 4 2 28 29 14 0
3 Amsvorde JO13-1 13 7 4 2 25 27 8 0
4 AFC Quick 1890 JO13-3 13 6 3 4 21 41 23 0
5 Roda 46 JO13-3 14 5 4 5 19 20 22 0
6 VVZA JO13-2 13 4 1 8 13 21 38 0
7 Nieuwland JO13-3 12 3 1 8 10 20 27 0
8 Achterveld JO13-1 13 0 1 12 1 9 74 0

Hees JO13-2 - Veld Zaterdag, 0255 Onder 13 competitie (najaar) 5e klasse 24
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 AFC Quick 1890  JO13-6 10 10 0 0 30 121 18 0
2 Hooglanderveen JO13-6 11 8 0 3 24 54 30 0
3 Hees JO13-2 11 7 1 3 22 59 38 0
4 Cobu Boys JO13-4 11 7 1 3 22 44 35 0
5 Woudenberg JO13-4 9 6 1 2 19 46 25 0
6 Vliegdorp 't JO13-2 10 6 0 4 18 43 29 0
7 CJVV JO13-6 11 5 0 6 15 33 42 0
8 GVVV JO13-6 11 3 1 7 10 24 43 0
9 KVVA JO13-2 11 3 0 8 9 45 83 0
10 DOVO JO13-9 11 2 0 9 6 14 76 0
11 Amsvorde JO13-3 10 1 2 7 5 22 49 0
12 VVZA JO13-6 10 1 2 7 5 19 56 0

Hees JO13-2 - Veld Zaterdag, 0257 Onder 13 competitie (voorjaar) 5e klasse 40
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 IJsselmeervogels JO13-2 9 9 0 0 27 52 13 0
2 DOSC JO13-3 10 6 0 4 18 59 37 0
3 Soest SO JO13-5 10 4 1 5 13 41 31 0
4 AFC Quick 1890 JO13-5 9 3 2 4 11 33 37 0
5 Hees JO13-2 10 3 1 6 10 21 63 0
6 Vliegdorp 't JO13-2 10 1 2 7 5 29 54 0

Hees JO9-1 - Veld Zaterdag, 0275 Onder 9 competitie (najaar) 7e klasse 18
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 SDO JO9-4 11 9 2 0 29 65 9 0
2 DOSC JO9-4 10 8 2 0 26 51 14 0
3 Hees JO9-1 10 7 1 2 22 46 15 0
4 Gooi 't sc JO9-3 11 5 2 4 17 38 22 0
5 BZC'13 JO9-1 8 4 3 1 15 17 8 0
6 Huizen JO9-7 11 5 0 6 15 28 31 0
7 SEC JO9-2 10 3 0 7 9 16 45 0
8 Spakenburg JO9-4 11 2 1 8 7 16 44 0
9 NVC JO9-6 11 1 2 8 5 13 58 0
10 Baarn sv JO9-4 11 1 1 9 4 13 57 0

Hees JO9-1 - Veld Zaterdag, 0277 Onder 9 competitie (voorjaar) 6e klasse 37
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 CJVV JO9-4 10 7 1 2 22 36 13 0
2 Soest SO JO9-5 10 6 2 2 20 34 28 0
3 Hees JO9-1 10 6 0 4 18 29 19 0
4 Vliegdorp 't JO9-5 10 5 2 3 17 34 26 0
5 AFC Quick 1890 JO9-8 10 2 2 6 8 27 33 0
6 VVZ '49 JO9-3 10 0 1 9 1 12 53 0



Standen en uitslagen per : 30/05/2017

Hees JO8-1 - Veld Zaterdag, 0276 Onder 8 competitie (najaar) 2e klasse 20
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 SVMM JO8-1 11 8 1 2 25 54 24 0
2 Hees JO8-1 10 7 1 2 22 37 21 0
3 Roda 46 JO8-3 9 7 0 2 21 56 18 0
4 AFC Quick 1890  JO8-3 9 6 1 2 19 33 11 0
5 Victoria JO8-6 11 6 1 4 19 31 22 0
6 IJsselmeervogels JO8-2 11 5 2 4 17 27 21 0
7 Jonathan JO8-3 8 5 1 2 16 31 28 0
8 Hooglanderveen JO8-6 11 5 1 5 16 39 32 0
9 Jonathan JO8-5 10 3 1 6 10 19 43 0
10 Soest SO JO8-4 9 2 1 6 7 25 32 0
11 DOSC JO8-3 10 1 0 9 3 20 52 0
12 Hoogland JO8-4 11 0 0 11 0 12 80 0

Hees JO8-1 - Veld Zaterdag, 0304 Onder 8 competitie (voorjaar) 1e klasse 22
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Baarn sv JO8-1 12 11 0 1 33 74 11 0
2 Hoogland JO8-2 11 9 0 2 27 34 10 0
3 DOSC JO8-2 11 5 2 4 17 44 26 0
4 Olympia '25 JO8-2 11 5 0 6 15 27 31 0
5 Roda 46 JO8-4 10 3 2 5 11 28 55 0
6 AFC Quick 1890 JO8-2 11 3 2 6 11 33 37 0
7 Hees JO8-1 12 0 0 12 0 5 75 0

Hees VR35+1 - Veld Zaterdag, 214 Vrouwen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar) 1e klasse 5
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Soest SO VR35+1 12 10 1 1 31 31 10 0
2 VVZ '49 VR35+1 12 7 3 2 24 38 10 0
3 Hees VR35+1 12 1 4 7 7 3 17 0
4 Eemdijk VR35+1 12 1 2 9 5 6 41 0

Hees VR35+1 - Veld Zaterdag, 219 Vrouwen 35+ Vrijdag 7x7 (voorjaar) 1e klasse E
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Buitenboys VR35+1 18 8 7 3 31 28 17 0
2 VVZ '49 VR35+1 16 7 6 3 27 23 17 0
3 Huizen VR35+1 16 6 5 5 23 22 18 0
4 Eemdijk VR35+1 18 5 3 10 18 18 32 0
5 Hees VR35+1 18 4 5 9 17 12 19 0

Hees MO17-1 - Veld Zaterdag, 235 Meiden Onder 17 competitie (voorjaar) 2e klasse 16
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Achterveld MO17-1 10 9 0 1 27 66 8 0
2 CJVV MO17-1 10 9 0 1 27 62 9 0
3 Huizen MO17-1 10 4 0 6 12 27 44 0
4 Eemnes MO17-1 10 3 1 6 10 16 30 0
5 Hees MO17-1 10 3 1 6 10 17 35 0
6 SDO MO17-2 10 1 0 9 3 9 71 0

Hees MO17-1 - Veld Zaterdag, 239 Meiden Onder 17 competitie (najaar) 2e klasse 09
Laatste Uitslagen

Geen uitslagen gevonden in de laatste 7 dagen

Totaalstand GS WN GL VL PT VR TG PM
1 Gooi 't sc MO17-3 10 9 1 0 28 59 11 0
2 Nederhorst MO17-1 11 8 2 1 26 57 19 0
3 Zuidvogels MO17-2 11 6 2 3 20 38 33 0
4 Loosdrecht MO17-1 10 6 1 3 19 43 16 0
5 Altius MO17-1 11 5 4 2 19 32 13 0
6 BVV 31 MO17-1 11 4 4 3 16 37 29 0
7 Huizen MO17-1 10 4 1 5 13 31 34 0
8 Eemnes MO17-1 11 3 2 6 11 13 35 0
9 Hees MO17-1 11 3 1 7 10 26 38 0
10 SDO MO17-2 11 3 1 7 10 22 41 0
11 BFC MO17-2 10 3 0 7 9 17 41 0
12 Graveland 's MO17-2 11 0 1 10 1 4 69 0



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

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

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

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

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

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

Een nieuwe vloerEen nieuwe vloer òfòfòfòfòfòfòfòf opgeknapte vloer

Gefeliciteerd 
met uw nieuwe huis

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

www.HoutenVloerenPaleis.nl

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

Voetbal strippenkaart

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

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

Kijk voor meer info op: www.vv-hees.nl
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 Juni 2017 

Uit het Heziaanse archief…….. 
(zomaar een verslagje van het legendarische Hees5-elftal uit 1990,aanvoerders Ton v.d.Breemer(inmiddels feestend bij de Heer) en Fons Hilhorst 

(nog steeds in town) 

Hees 5 moet nog even wennen, maar dan…….. 
Gedwongen door de voortschrijdende vergrijzing heeft de leiding van Hees 5 dit seizoen een 
drastische verjongingskuur ondergaan! Daartoe werd door aanvoerder Willem de Hijger een 
aparte bv opgericht, dat onder de naam “de Breem Connection”(familie v.d. Bremer, zonen, 
knikkervriendjes,  etc.) vanuit standplaats Den Dolder nieuwe vitamientjes aan het elftal 
toevoegde. We tellen de eerste kompetitiewedstrijd wegens organisatorische boerenfluitjes niet 
mee, maar daarna ging het van een leien dakje met Hees 5. Zes punten werden uit de laatste 3 
wedstrijden gepeurd en de toekomst ziet er nu hoopvol uit…..mits natuurlijk……eh…..de heer 
pretfiguur Erik Boom tot een vergelijk komt met zijn collega’s uit de achterhoede( met name de 
heer Gerardus v.d. Brink),die voor hem een plaatsje op de bank claimt wegens ongevraagd op 
avontuur gaan en niet luisteren naar de dienstbevelen! Doordat Hees 5 in principe een recreatie-
elftal  is, worden de wissels ongeacht het wel of niet kunnende voetbal voor iedereen toegepast, 
wat weleens ten koste gaat van het resultaat….zo stond afgelopen zaterdag onze in grote vorm 
verkerende rechterspits Jim Breem  (ja, de Hijger junior) in de eerste helft te vlaggen, terwijl de 
rest van het gezelschap vanwege het vroege tijdstip in het veld stond te pitten. Toen de thee werd 
opgediend keken de heren al tegen een hopeloos lijkende 3-0 achterstand aan! Echter…na de rust 
was het takkenbossen geblazen. Het raspaardje uit Den Dolder ging er meteen als een speer 
vandoor en bleek een ware plaag voor zijn verbijsterde tegenstanders met als gevolg een ware 
hattrick. Het ene koolpunt nog fraaier dan de andere! De doffe knal, waarmee het grillige talent 
Robje v.d. Grift en uiteindelijke 4-3   eindstand aantekende, was een bevestiging dat de toekomst 
vol vertrouwen kan worden  ingezien! Helaas werden we nog geteisterd door het 
keepersprobleem (we hebben er nu al 6 verbruikt. Lachen, dat wel!) Gelukkig hebben we er op de 
markt in Spakenburg een goeie weten te bemachtigen. Zijn naam is Ferry Tooth, voor een snee 
brood, maakt ie ‘m groot! Scheids Dop, onze regelmatige thuisfluiter zal het dit seizoen bijzonder 
moeilijk krijgen de tegenstanders uit te leggen dat dat jochie op de linkerwing (we hebben het 
over het wedergekeerde scheermes Evert di Schijt-in-eigen-brumbroekie) elke keer als ie onhandig 
de vijand in stukken zaagt, geenszins strafbaar is, omdat hij nou eenmaal zo geboren is en dit 
louter zijn ouders verwijtbaar hoort te zijn!  Overigens was deze Schijtbak (ook wel ’t Hijgend hert 
der jacht ontkomen) de eerste die in paniek raakte bij de nieuwe regel, dat terugspelen naar de 
keepert levensgevaarlijk maakt. Een glaszuiver eigen koolpunt was de beloning!          
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Hees 3 sprookjes bestaan! 
(en worden zelden zo bedacht) 

Het waren roerige tijden dit seizoen in sprookjesland van Hees 3. Veel zaken die niet voor mogelijk 
gehouden werden gebeurde toch in het sprookjesbos. Laten we dit seizoen, met de ups en downs,  eens 
goed onder de loep nemen zodat dit sprookje voor altijd bewaard blijft. 

Met een fantastische voorbereiding werd het seizoen gestart. De oefenwedstrijden werden met veel 
machtsvertoon gewonnen en de hoge verwachting van kampioen worden leek direct ingelost te worden. 
Wat kon er nog mis gaan. De platte kar voor alle deelnemers van dit sprookje werd door Niels van Mourik 
direct maar besteld, een zaaltje werd vast besproken en er werd vast berekend in welk weekend we 
kampioen zouden worden. Dat zou wel eens de tweede week van februari kunnen worden dachten wij zo. 
Helaas, rampspoed lag op de loer en greep ons vol bij de strot. 

Het seizoen was nog niet begonnen of er diende zich een groot probleem aan. Wie wordt de betrouwbare 
sluitpost waar dit sprookje op kan rekenen in gevaarlijke tijden? Ondanks enorme inspanningen van een 
ieder, keepers liggen niet voor het oprapen. Marktplaats, ebay, vacaturebank, nergens één waardig keeper 
te vinden. Gelukkig wierp ene Willem Vernhout zich op als keeper. In de jeugd had hij ooit wel eens een 
balletje gevangen dus hij wilde het wel proberen. Omgeturnd van spits tot keeper. Vol goede moed startte 
hij, hij zou keeperstrainingen volgen maar helaas liep dat niet naar wens. Training na training werd 
geannuleerd dus hij moest het doen met onze trainingen en de wedstrijden. Achteraf kunnen wij zeggen: 
“een gouden greep”. Zelfs hoofdtrainer Harold wilde hem inlijven bij de selectie, mooi niet dus! Probleem 1 
dus opgelost voorlopig maar helaas probleem 2 komt om de hoek. Denny van Kleef in bloedvorm een 
zekerheidje voor ons elftal. Helaas één waanzinnig mooi actie op de training eindigt met een dikke knie, 
weg seizoen. Knie aan barrels en  een operatie is onontkoombaar. Negen maanden revalidatie maar…. Petje 
af! Denny was bij heel veel wedstrijden aanwezig als supporter. Grote klasse! 

De eerste wedstrijden van de competitie gingen flink de mist in. Er werden erg weinig punten behaald en 
de stemming daalde alsmede de trainingsopkomst. Onze achterste linie met Patrick Tammer, wat is dat 
toch een heerlijk slot op de deur en de revelatie van dit seizoen Sheridan Krooder. Binnen komen waaien bij 
het derde als grote onbekende en de eerste maanden behoorlijk wat pijntjes te verstouwen gehad maar 
man wat een kanjer. Weinigen zullen zijn vermaarde sprints over het complete veld vergeten. Dit op zo’n 
manier dat geen tegenstander hem kan volgen om vervolgens volledig vrij voor het doel van de 
tegenstander op te duiken. Jammer alleen dat Robin de Groot deze sprint dan weer niet weet te 
waarderen. Over Robin gesproken, ook een probleem dit seizoen. De oostblokkertjes deden een beroep op 
hem en zoals iedereen weet, als de nood aan de man is, bel een de Groot en hij komt. Is het niet voor volk 
en vaderland zoals zijn “getraind om te doden” broertje Quintus  dan wel om het land op te bouwen. Door 
dit alles moesten we hem helaas veel weken missen. 

Alleen rampspoed, nee natuurlijk niet, sprookjes hebben verrassende wendingen en soms zijn er 
wonderen. Eén keeper diende zich spontaan aan, Ricardo! Wat wil je nog meer. Gespeeld voor alle 
vertegenwoordigde selectie jeugd elftallen in een ander sprookjesverhaal genaamd Bloemenkwartier. (oh 
ja, hadden van elk jeugdelftal maar 1 team). 

We zagen het direct. Hij speelde klaarblijkelijk voor graaier in zijn vorige sprookje. Hij moest nog veel leren 
maar genereus als wij zijn, voordeel van de twijfel. Ricardo groeide langzaam, het koste ons de nodige 
punten maar wat gaf dat. Hij had jaren niet gekeept dus dat komt vast goed zoals dat gaat in een sprookje. 
Zijn opkomst werd helaas steeds minder, de boze heks die werk heet riep hem. Op zaterdagmiddag uit bij 
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VVZ kwam de ommekeer. Willem moest weer op goal want Ricardo zou later aansluiten. Inderdaad, 
halverwege de eerste helft kwam Ricardo aan, Willem stond een puike wedstrijd te keepen. Wat te doen, 
we wilden punten. Overleg met Ricardo. Ik wil Willem laten staan op goal. Kun jij ook voetballen? Ja hoor, ik 
heb altijd spits gestaan! Waaaaaaat, je zei dat je keeper was! Ja maar ik speelde liever in de spits. Nou, dat 
hebben we geweten. Keepen was niet best maar spits... Laten we maar niets meer zeggen. 

En dan ineens uit bij Zuidvogels onze waanzinnig, fabelachtige spits Danny van Oostrum niet aanwezig. 
Zonder opgaaf van redenen. Zo kennen we hem wel, beetje grillig net als zijn spel maar nu, echt compleet 
verdwenen. Wat blijkt Danny gebruikte de aloude smoes,  ik ga even sigaretten halen! Echt jammer dat hij 
zo’n verstokte roker is want daardoor misten we hem de rest van het seizoen. Als het goed is is hij in de 
loop van het  komende seizoen weer volledig bijgetankt en sluit hij zich weer aan. Heb begrepen dat hij op 
een flink trainingskamp in een sprookjesoord is geweest en regelmatig zeepjes heeft mogen rapen bij het 
douchen. Hij komt dus brandschoon terug. 

Vervolgens moesten we tijdelijk ook afscheid nemen van onze rots op het middenveld. Rik Altena kwam in 
de lappenmand. Even leek het erop dat hij nooit meer zou spelen maar wonderen bestaan nog en een 
aantal weken later sloot  hij weer aan. Zo stond ons vermaarde middenveld weer klaar. John de sloper 
Schulten wat een arbeid heeft hij verricht dit jaar en nog scoren ook met zijn vermaarde afstandsschoten. 
En dan  Robert Reehorst onze baltovenaar. Hij legde dit jaar de ballen neer waar hij maar wilde. Uit stand 
een bal op de stropdas of netjes op snelheid mee in de loop. Daar kom je als toeschouwer voor naar Hees 3 
kijken. En dan hebben we nog onze Hans Walet. Balafpakker pure sang. Wat een meters heeft hij weer 
gemaakt dit jaar. Verder altijd positief en denkend aan zijn medemens. Eigenlijk mijn nummer 1 
aanvoerder. Voorbeeld voor anderen. Ook hierin kwam weer zijn grote hart naar voren. Hij vond Robert 
beter en stond zo zijn band af.  

Onze spits, balvast en één blok beton waardoor het een heerlijk aanspeelpunt is moest helaas ook een 
groot aantal weken missen. Niels van Mourik ging op sprookjes reis met zijn prinses. Na het genieten van de 
oosterse sprookjes kwam hij gelukkig volledig afgetraind terug om zo het seizoen netjes af te sluiten 

Het leven van onze visgek Michael van der Laan blijft opmerkelijk. Zodra hij aan de waterkant zit is hij alert. 
Wanneer de dobber beweegt slaat hij op het juiste moment aan. Hij hoopt nog altijd een meermin aan de 
haak te slaan. Wie weet want lees hier, sprookjes bestaan. Binnen de lijnen van het voetbalveld is dat net 
even anders. De eerste 5 minuten lijkt het of hij in gedachten nog aan de waterkant zit. Hij mist het spel 
volledig maar zodra hij door die eerste minuten heen is dan is het een beest dat gaten dicht, opkomt langs 
de zijlijn, opduikt in vijandelijk gebied en vervolgens de defensieve stellingen weer inneemt.  

Achterin hadden we de beschikking over veel goede verdedigers. De voorstopperspositie werd door 
meerdere bezet. Desmond Eijbach was zoals vele seizoenen een uitstekend slot op de deur. Als  één van de 
oudste spelers verrichte hij menig beulswerk zonder ook maar 1 keer te klagen. Back,  voorstopper het 
maakt Desmond niet uit. Als de plicht roept staat hij er altijd. Jammer dat hij besloten heeft te stoppen. 
We/ik ga(an) hem zeker missen. En dan is er nog zo’n topper achterin. Niemand begrijpt hoe hij het doet, 
de motoriek is niet te volgen en  tegenstanders begrijpen er al helemaal niets van. Inderdaad het gaat hier 
om de wonderbaarlijke Quintus de Groot. Superlatieven schieten te kort maar wat wordt hij gemist als hij 
er niet is. Gezelligheid en dorst zijn zijn 2 sterkste kwaliteiten. 

Zoals alle goede sprookjes komt er altijd een lieve dame in voor. Bij ons was dat dit jaar Jelte Gerritsen, 
onze voetbalhoer. Overal inzetbaar, niet altijd naar zijn wens maar altijd in dienst van het elftal. Niet 
klagen, gewoon doen en dan relativeren met een echte Jelte grap. Heerlijk!  
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Gelukkig konden we in dit sprookje ook altijd een beroep doen op Jurre vd Graaf. Wanneer nodig dan was 
hij er om ons elftal te completeren. Menig zaterdag kwam hij opdraven omdat we van de 23 man er weer 
maar 10 of 11 hadden omdat de anderen zo nodig in de diamantenmijn van de 7 dwergen moesten werken. 
Noeste werker, altijd mopperend omdat het spel niet gaat zoals hij wil, niet van de bal te krijgen en oh zo 
nuttig op ons middenveld. Jurre bedankt voor je inzet man. 

En dan de blessure karavaan. John Reehorst moest vroegtijdig het strijdperk verlaten met een niet willend 
lijf. Zonde want zijn spelinzicht en vechtlust werden nodig gemist. Martijn Brouwer dan weer geblesseerd, 
dan weer afwezig ivm werk maar man wat genoten we van hem als hij er was. Hoofd naar beneden, gezicht 
op de bal en dan op het doel af. Menig doelpunt is er zo ingevlogen. Heerlijk om zo’n speler erbij te 
hebben. Dan hebben we het broertje, Niels Brouwer. Kop van beton, sloper op middenveld en 
achterhoede. Menig keer compleet uitgewoond gewisseld. Volledig leeg gespeeld om 5 minuten later 
wanneer iemand geblesseerd raakte de schoenen weer aan te doen en er weer vol gas tegenaan te gaan. 
Helaas was het ineens op. Een blessure maakte ook een vroegtijdig einde aan zijn seizoen. Oh ja, bij dit 
droevige sprookje hoort natuurlijk ook onze knuffelbeer Erik van Mourik. Helaas was voor hem ook een 
vroegtijdig slot van het seizoen gereserveerd. Zijn lies speelde wederom op. Veel wedstrijden hebben we 
echter van zijn acties mogen genieten met als hoogtepunt de afterparty bij CJVV. Zijn broer regelde de 
kroegen en Erik het gezelschap echt helemaal top! Wel lekker dat de overall organisatie hierbij bij John 
Reehorst lag. Dan weet je, dat zit wel goed. 

In de boeg der ziek zwak en misselijke moest helaas ook onze Bas Altena regelmatig plaatsnemen. Dit 
maakte dat hij veel wedstrijden niet aanwezig was maar wanneer hij speelde is het toch heerlijk om een 
goede linkspoot in je team te hebben. 

En dan horen er bij sprookjes ook altijd zaken waarvan je denkt, waarom zat dat er niet in of, waar waren 
die dan. Op stip is hierbij geëindigd op nummer 1 Michel Dorrestein. Ik denk dat hij echt voortdurend zijn 
rol had willen spelen maar het kwam er  maar steeds niet van. Trainingen, wedstrijden wat dan ook maar 
de grote boze heks liet hem niet gaan.  

En dan hebben we nog de verrassende wendingen in een sprookje. Hoge trainingsopkomsten in het begin 
maar ja, ook Ajax bleek een sprookje te hebben en dat sprookje duurde erg lang voort. Hun sprookje zorgde 
ervoor dat op de avonden dat Ajax moest spelen de trainingsopkomst  reduceerde tot een handje vol 
spelers. Willem, Robert, Robin, Michael, Niels en Niels en John waren veruit de trouwste deelnemers. Zij 
bleven in ons sprookje geloven. 

Ondanks alles mannen, de KNVB werkte tegen en bestrafte ons zwaar, financieel en met punten (sorry 
mannen zal niet weer gebeuren). Een scheidsrechter die alleen maar met z’n armen over elkaar staat maar 
vergeet te fluiten en dan 20 minuten voor tijd affluit om weet ik veel wat te gaan doen en 2 elftallen in 
vertwijfeling achter te laten. In overleg met VOP in de laatste wedstrijd de punten veilig gesteld, toch niet, 
toch wel oh nee toch niet. Ja mensen geloof het of niet maar er gebeurt veel in zo’n sprookjes seizoen. 

Maar………………… sprookjes kennen altijd een happy end en zo ook dit sprookje. 

De doelstelling is gehaald. Eindigen bij de top 4. Klasse mannen ik ben super trots op jullie en kijk uit naar 
volgend seizoen. 

Fijne vakantie, 

Eén van de gebroeders Grimm 
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LAATSTE VOETBAL PERIKELEN DAMES 35+ 2016/2017 

De competitie is al enkele weken geleden afgesloten met een derde plaats dit seizoen, maar belangrijker; 
met de complimenten van de tegenstanders die net als wijzelf de vorderingen en prestaties van ons team 
opgemerkt hebben! Alle trainingsarbeid in weer en wind werpen dus steeds meer zijn vruchten af. 

Om het seizoen passend af te sluiten werd besloten om op de uitnodiging van PVC Utrecht in te gaan en 
mee te doen aan het “Teckel op de bal toernooi” op het mooie Marco van Basten sportpark. 
Ondanks het feit dat we allen zeer enthousiast waren bleek , 
terwijl het toernooi naderde,  de datum 18 juni (Vaderdag) 
een toch niet al te handige keuze. Helaas moesten vele dames 
afzeggen. Gelukkig konden we ons team completteren met 
Diana en Anne én mochten we nog een keer genieten van de 
voetbalkunsten van Melanie. 

Op de stralende (en naar later bleek bloedhete) Vaderdag 
togen we dan ook vol goede moed naar Utrecht. Het toernooi 
speelde zich af in twee poules van beide 4 teams. Waarbij wij 
waren ingedeeld bij PVC 2, Vic. VOVC Loosdrecht en SO Soest. Met zo´n 30 graden, op het kunstgras schijnt 
dit nog enkele graden hoger te zijn, begonnen wij op het kookpunt van de dag aan het toernooi. 

Hees – Loosdrecht 
Door de personele wisselingen bedacht het management een nieuwe tactiek. Duidelijk werd al snel dat 
onze dames wedstrijdritme mistten maar dat ook het “kerstboomprincipe” nog erg onwennig aanvoelde. 
Ondanks de weersomstandigheden (wij hadden slechts 2 wissels en de tegenstander(s) gemiddeld 5) 
hielden we knap stand en kregen we zelfs met schoten uit de tweede lijn enkele kansen. Er werd hard 
gewerkt maar Diana, Marjan, Anne en Melanie kwamen na een minuut of tien niet meer onder de druk uit.. 
ook het middenveld met Angela Marloes, Milena en Rolinka konden het niet meer tegen de steeds verse 
wissels belopen, terwijl Dominique eenzaam in de spits slechts plaagstootjes kon uitvoeren. Een moment 
van onachtzaamheid en ongeluk, de bal viel tussen keeper Anne en de aanstormende spits betekende een 
1-0 voorsprong voor Loosdrecht van uit de ontstane kluts. Allen waren we er over eens dat dit onnodig was
en de dames zette in de steeds heter wordende lucht nog een keertje aan, de warmte werd ze echter
wederom teveel en speelde als 8ste tot 12e man de tegenstander in de kaart. Na een uitgespeelde aanval
volgde het intikkertje en was de nederlaag een feit… 2-0.

Hees –PVC 2: 
Na een welverdiende zeer absorberende pauze waarin het kerstboomprincipe nogmaals uitvoerig werd 
besproken was PVC 2 de volgende tegenstandster. Vanaf het fluitsignaal was meteen de spirit van het eind 
van de competitie merkbaar. De wedstrijdleiding had inmiddels kenbaar gemaakt dat door de extreme 
warmte men zich genoodzaakt zag de wedstrijden in te korten. De temperatuur op het veld was nog iets 
gestegen maar de dames vlogen uit de startblokken en zette de tegenstandster meteen onder druk. De 
achterhoede kwam zeker in het eerste deel geheel niet in gevaar wat maakte dat er goede aanvallen 
konden worden opgezet. Kansen voor Dominique en Melanie gingen vooraf aan de goal van Rolinka!  Loon 
naar werken, opluchting en nog vrijer en beter voetbal legde we op de intussen gloeiende bakplaat. Na nog 
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een aantal kansen en schoten viel dan toch de welverdiende 2-0. Prachtig ingeschoten door onze Melanie! 
Opmerkelijk en nodig was de  “spons”ering van Frits tijdens de wedstrijd. 

Hees – SO Soest 
Een oude bekende uit seizoen 2015/2016. Een goede ingespeelde ploeg waarvan wij nimmer wisten te 
winnen, sterker altijd vrij ruim verloren. Op een dag als vandaag en onder deze omstandigheden en de 
weinige wisselspeelsters was de vrijwel onmogelijke taak om met grote cijfers van SO Soest te winnen, 
wilde onze dames naar de kruisfinales gaan. Helaas hadden we ook nog maar 1 wissel en dat maakte de 
hindernis alleen maar groter. Vanaf de start werd al duidelijk dat het een zaak werd van de “schade 
beperken”. Toch hielden wij ook nu zeer lang stand en werd er gevochten als Heesterleeuwinnen voor elk 
stukje kunstgras.  We probeerden wel maar op wat kleine mogelijkheden na was het SO Soest die de baas 
was op het veld. Ondanks een paar goede onderscheppingen en verdedigende acties tot reddingen van 
onze keepster viel het doek op knullige wijze en wederom met een kluts eindigde de bal in ons doel 1-0. 
Nog even probeerde wij om het tij te keren maar dat zette de deur open voor een tweede goal van SO 
Soest 2-0. 

Hierna mochten we op het terras genietend van welverdiende hapjes en drankjes (chapeau voor het 
organiserende PVC) kijken naar de kruisfinales waarbij uiteindelijk Overbos Hoofddorp er met de grote 
wisseltrofee vandoor ging. Onze dames bereikte een zeer verdienstelijke 5e 
plaats.. Nu genieten van vakantie, maar we blijven ook in de zomer wanneer 
het kan doortrainen… wij willen die trofee volgend jaar. Dames bedankt voor 
het afgelopen seizoen, jullie inzet, enthousiasme en  de gemaakte vorderingen 
maken het dat we uitkijken naar het komend seizoen!  

_______________________________________________________________________________________ 

Dames 35+ gaat vóóruit! 

Bij de dames werd de vraag neergelegd om een stukje te schrijven met een terugblik op het afgelopen 
seizoen. En is dat zeker de moeite waard! 
We kunnen wel spreken over een vast team, waar soms iemand moet afhaken en ook nieuwe aanwinsten 
zich aan doen. 
Helaas is het gebleken voor de vaste keepster, dat het geen haalbare kaart meer was en hebben HELAAS 
afscheid van moeten nemen. Wel uit het oog, maar niet uit het hart. 
En mogen wij spreken over een aanwinst voor het team met de toevoeging van Simone en Melanie! Het 
team krijgt gaande weg een stabiele ledenaantal van +/- 15 vrouwen, daar mogen we trots op zijn. En ook 
een ieder die haar plek in het veld weet te vinden. Dit is goed terug te zien tijdens de wedstrijden! Zondag 
18-6-17 werd er een toernooi in Utrecht bij PVC gehouden, waar 8 teams aan meededen. Ik weet niet of
een ieder het nog weet, maar….het was Bloody Hot! Toch ondanks deze hitte konden wij een wedstrijd 
neerzetten op 2-0! En waren wij in het totaal klassement van het toernooi op de 5e plaats geëindigd. En 
hebben onze 1e “troffee” in ontvangst mogen nemen :-) 
Tijdens de zomerstop gaan we door met trainen, zodat de condities op peil blijven en wij volgend seizoen 
gelijk weer kunnen vlammen! Dus ik zou zeggen, hou ons in de gaten. PS. Er zijn altijd dames welkom, dus 
schroom niet!  
Rolinka 
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Vrijwilligers zijn onmisbaar in een vereniging 
Het jaar is weer ten einde de velden en kantine zijn leeg. We hebben een heerlijk seizoen gedraaid, waarbij 
ons eerste elftal zelfs de nacompetitie voor promotie heeft behaald. 

Echter en ik benadruk dit nogmaals, wat zouden we zijn zonder alle vrijwilligers binnen onze vereniging. 
Of het nu de schoonmakers, de lijnentrekker, de scheidsrechters, de leiders, de trainers, de man/vrouw van 
de dag of het bar/keukenpersoneel betreft of het jeugd en hoofdbestuur. Zonder al deze vrijwilligers zijn 
we als vereniging nergens.  
Het afgelopen jaar is voor al deze vrijwilligers druk en hectisch geweest, in welke vorm dan ook. Ik wil alle 
vrijwilligers dan ook enorm bedanken voor de inzet van het afgelopen seizoen. Jullie hebben erin 
bijgedragen dat onze vereniging heeft gedraaid. Natuurlijk zullen er kanttekeningen zijn en dingen die voor 
verbetering vatbaar zijn, die horen we graag, maar liever nog pak de handschoen op en zet je als vrijwilliger 
in en meld je aan bij het bestuur. Zo is er altijd begeleiding nodig bij de jeugd als elftalleider of misschien als 
trainer. Praat eens met het jeugdbestuur om te zien wat je voor ze kan betekenen. Jij wilt toch ook dat jou 
dochter of zoon een goede begeleiding krijgt binnen de vereniging en zich hier thuis voelt. 

Na dit jaar nemen we in ieder geval afscheid van 1 schoonmaker en 1 barlid. Mogelijk dat er meerdere 
stoppen met hun activiteiten als vrijwilliger. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie inzet het 
afgelopen jaar of afgelopen jaren. 

Apart benoemen wil ik in ieder geval Ad van Veen die jarenlang als vrijwilliger elke maandagmiddag en 
vrijdagmiddag er mede heeft bijgedragen dat ons complex schoon werd gemaakt. Ad nogmaals onze dank. 

Daarnaast gaat ons barlid Nicky de Groot ons verlaten. Door haar drukke werkzaamheden kan ze het werk 
achter de bar niet meer combineren. Nicky enorm bedank voor je enorme inzet en gezelligheid die je ons in 
de kantine bracht. 

Gelukkig verwelkomen we volgend seizoen Sonja van Groenestein weer, terug van weggeweest. Na een 
uitstapje van een jaar bij SEC, bleek toch het Heeshart en de gezelligheid bij onze vereniging meer te 
roepen dan SEC. Sonja welkom terug en we zijn blij je weer te verwelkomen volgend seizoen achter de bar. 
Rest mij een ieder een fijne vakantie te wensen en iedereen weer gezond en wel terug te zien het komende 
seizoen. 
Groet 
Hans uit den Bogaard 
Vicevoorzitter vv Hees 
______________________________________________________________________________________ 

  OPROEP KEUKENMEDEWERKSTERS 

Beste leden, 

Voor het komend seizoen zijn we op zoek naar (hopelijk in totaal) 6 keuken vrijwilligsters, die 1 x per 6 
weken keukendienst willen en kunnen draaien. 

Geef je op bij Ellen van Emst of ondergetekende! 
Groet 
Hans uit den Bogaard 
Vicevoorzitter vv Hees 
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Spelregelwijzigingen 11 juni 2017 • 
SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017/'18 

Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen / toelichtingen 

REGEL 1 - HET SPEELVELD 

• Op een veld van gras mag kunstgras gebruikt worden voor de lijnen als dit geen gevaar

oplevert

REGEL 3 - DE SPELERS 

• Nationale bonden mogen een maximum van vijf wisselspelers toestaan (behalve op het

hoogste niveau)

• Nationale bonden mogen nu toestaan dat er doorlopend gewisseld wordt in het jeugd-,

veteranen-, en G-voetbal

• Duidelijker omschrijving van de wisselprocedure

• Een wissel in de rust, zonder hiervan de scheidsrechter op de hoogte te stellen is geen

overtreding die bestraft moet worden met een waarschuwing

• Het wisselen van de doelverdediger in de rust, zonder hiervan de scheidsrechter op de hoogte

te stellen is geen overtreding die bestraft moet worden met een waarschuwing

• Een speler die het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter (als dit

vereist is), die ingrijpt in het spel wordt bestraft met een directe vrije schop

• Het team dat scoort met een extra persoon op het veld wordt bestraft met een directe vrije

schop

REGEL 4 - DE UITRUSTING VAN DE SPELERS 

• Petten van doelverdedigers vallen niet onder de beperkingen voor wat betreft hoofdbedekking

• Spelers mogen geen elektronische of communicatie apparatuur dragen of gebruiken, behalve

elektronische prestatie en volg systemen (EPVS); de technische staf mag alleen

communicatieapparatuur gebruiken voor veiligheids- of welzijnsdoeleinden

• Alle EPVS apparatuur moet voorzien zijn van een minimum veiligheid standaard keurmerk

REGEL 5 - DE SCHEIDSRECHTER 

• Belangrijke verklaring dat beslissingen die genomen zijn door de wedstrijdofficials te allen tijde

gerespecteerd moeten worden

• Nationale bonden mogen het gebruik van tijdstraffen toestaan voor sommige / alle

waarschuwingen in het jeugd-, veteranen-, G-voetbal en voor wedstrijden op de laagste

niveaus

• Een medisch official die zich schuldig maakt aan een overtreding die met een verwijdering

moet worden bestraft, mag spelers blijven behandelen als geen andere medisch official voor

het team beschikbaar is

REGEL 7 - DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD 

• Een korte drinkpauze is toegestaan halverwege de verlenging
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REGEL 8 - HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL 

• De nemer mag op de helft van de tegenpartij staan bij de aftrap

REGEL 10- DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN 

• De verlenging bestaat uit twee gelijke periodes van elk minimaal 15 minuten

De strafschoppenserie 

• Verbeterde omschrijving voor een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan

• Een uitgesloten speler mag de doelverdediger vervangen, zelfs als het team haar toegestane

wissels al heeft gebruikt

• De nemer mag de bal niet twee keer spelen

• Een doelverdediger die een overtreding maakt en de strafschop moet worden overgenomen,

moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart)

• Als de nemer een overtreding begaat dan vervalt de strafschop (genoteerd als gemist)

• Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan:

o Overnemen en twee waarschuwingen als er geen doelpunt wordt gescoord

o Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt de nemer een waarschuwing en de

strafschop wordt genoteerd als 'gemist'

REGEL 11 - BUITENSPEL 

• Een buitenspel staande speler kan bestraft worden als de bal terugkaatst of van richting wordt

veranderd door een wedstrijdofficial

• Toevoeging van 'doet een poging om' aan de definitie van 'redding'.

• Richtlijnen buitenspel:

o Een buitenspel staande speler die een tegenstander hindert, moet worden bestraft

o Een buitenspel staande speler waartegen een overtreding wordt begaan, voordat het

buitenspel staan strafbaar wordt - de overtreding wordt bestraft

o Een buitenspel staande speler waartegen een overtreding wordt begaan als het

buitenspel staan al strafbaar is - buitenspel wordt bestraft

REGEL 12 - OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG 

• Verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop

• Als er voordeel wordt gegeven bij een rode kaart situatie en de speler begaat een volgende

overtreding, dan wordt die laatste overtreding bestraft

• Een speler die een veelbelovende aanval onderbreekt in het strafschopgebied, ontvangt geen

waarschuwing als de overtreding begaan werd in een poging om de bal te spelen

• Toevoeging aan de lijst met waarschuwingen voor het maken van een overtreding waarbij

sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans, als dit in het strafschopgebied

gebeurt en de overtreding begaan werd in een poging om de bal te spelen

• Waarschuwing voor het vieren van een doelpunt waarbij de veiligheid in het geding is 

• Als een speler diagonaal beweegt om de laatste verdediger/ doelverdediger te passeren, dan

kan dit nog steeds worden beschouwd als het ontnemen van de duidelijke scoringskans

• Duidelijker omschrijving voor een overtreding in het strafschopgebied waarbij de overtreding

begaan werd in een poging om de bal te spelen

• Het zonder toestemming betreden van het speelveld waarbij een doelpunt wordt voorkomen of

een duidelijke scoringskans wordt ontnomen, wordt bestraft met een veldverwijdering
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• Een overtreding buiten het speelveld door/tegen een speler waarbij een tegenstander, 

wisselspeler, team official (of een wedstrijdofficial) betrokken is, wordt bestraft met een vrije 

schop op de doel- of zijlijn als de bal in het spel is 

• Directe vrije schop wegens het op het veld gooien of trappen van de bal om het spel of een

persoon te hinderen

• Directe vrije schop op de doel- of zijlijn wegens het gooien of trappen van de bal / een

voorwerp naar iemand buiten het speelveld

REGEL 13- DE VRIJE SCHOPPEN 
• Een aanvaller die zich bevindt in het strafschopgebied of dit gebied betreedt, voordat een vrije

schop voor de verdedigende partij dit gebied heeft verlaten, mag de bal niet spelen of

proberen te spelen, voordat deze is geraakt door een andere speler

REGEL 14 - DE STRAFSCHOP 
• De nemer moet duidelijk herkenbaar zijn

• Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan:

o Overnemen en twee waarschuwingen als er geen doelpunt wordt gescoord

o Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt de nemer een waarschuwing en de

strafschop wordt genoteerd als 'gemist'
• Er wordt een doelpunt toegekend na beïnvloeding van buitenaf, als de bal toch in het doel

gaat

REGEL 16 - DE DOELSCHOP 
• Een aanvaller die het strafschopgebied betreedt mag de bal niet spelen of proberen te spelen,

voordat deze is geraakt door een andere speler
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V oorwoord van de jeugdcommis s ie 

De laatste… 

Hallo allemaal, beste voetbaljongens en -meisjes, 

Het seizoen 2016-2017 zit er weer op; er wordt al 
weer aan de velden gewerkt om ze gereed te maken 
voor het volgende seizoen. En dat is hard nodig ook, 
want wat is er wat gestreden op de velden van Hees. 
Met mooie en soms wat minder mooie resultaten. 
Maar na de JO17-2 is ook de JO15-2 kampioen 
geworden, en wat een heerlijk feestje hebben we 
gevierd. Hulde aan de trainer Jan Brons, die ons 
helaas na zoveel jaren als coach en als trainer gaat 
verlaten. We zullen zijn positieve en openhartige 
wijze van trainingen geven missen. We hopen dat 
enkele van onze jongeren het stokje willen en 
kunnen overnemen: Jari heeft ons al het hele jaar 
geholpen, en ook Rodney staat meerdere avonden in 
het jaar om te assisteren. En wellicht dat ook Justin 
ons nog als trainer kan komen versterken; zou mooi 
zijn. 
En natuurlijk hulde aan de leiders van de JO15-2: Ron 
en Desmond, jullie hebben ‘t maar goed 
volgehouden en de moed hoog gehouden. Gelukkig 
hebben jullie daarbij ook voldoende steun van de 
andere teams om jullie heen gekregen. 

En als klap op de vuurpijl hebben we natuurlijk weer 
het overweldigende Jeugdkamp gehad afgelopen 
Pinksterweekend. Wat een daverend succes is dat 
weer geweest! Met hulp van vele vrijwilligers heeft 
Richard dat weer mooi met zijn team klaargespeeld. 

En we hebben ’t super getroffen met het weer; 
slechts één enkele plensbui kon alle pret niet 
drukken. Prachtige spellen en competitieve 
wedstrijdjes heb ik gezien en bescheidsrechterd. En 
uiteindelijk is er dan maar één team die winnaar kan 
zijn, hoewel, en dat is nog nooit gebeurd: twee teams 
die gelijk eindigen. En ja, dan wordt er uiteraard een 
laatste spel gespeeld. En dan wordt alsnog FC Den 
Haag kampioen! Wat een ontzettend leuk kamp is dit 
weer geweest, bedankt allemaal. 

En zoals ook eerder geschreven, de JeugdCommissie 
heeft zich inmiddels gestort op de moeilijke puzzel 
van de teamsamenstelling voor het seizoen 2017-
2018. En gelukkig zijn we er nu bijna uit: de 
contouren zijn er en staan ook vermeld op de 
website.  

En nu lekker vakantie vieren!! 

[HansPost] 
Voorzitter Jeugdcommissie 



De mannen van Hees 15-2 doen het weer: Kampioen! 
Na een mooie en spannende competitie kon het kampioenschap op eigen veld binnen gehaald worden. Aan een 
gelijkspel hadden onze helden genoeg. 

Vanaf de aftrap werd al snel duidelijk dat er bij de mannen veel spanning was. Het eerste kwartier verliep erg 
onrustig en lukte slecht de bal in ploeg te houden. Kampioenswedstrijden zijn vaker slecht dan mooi zullen we 
maar zeggen. Een sterk s.v. Baarn maakte een goede opbouw bijna onmogelijk en had het betere van het spel. 
Het was dan ook geen verrassing dat onze gasten op een verdiende 0-1 voorsprong kwamen. De mannen 
moesten nu echt aan de bak! 

Na wat omzettingen en 'pep-talk' in de rust zagen we in de tweede helft een ander Hees, een elftal zoals we dat 
graag zien: samenwerkend, fel en met de wil om te winnen. De sportieve wedstrijd trok nu gelijk op en het was 
wachten op een treffer van onze helden. Na een mooie combinatie tussen Joppe en Rick maakte Brian op 
prachtige wijze de gelijkmaker: (virtueel) kampioen! 

De gasten uit Baarn waren echter niet van plan de wedstrijd zo maar cadeau te doen en zetten nogmaals aan. Zij 
waren gebrand het feest te verstoren waar het nog even echt naar uit zag ook. Een hard en mooi schot werd 
echter door de prima keepende Joeri uit de goal geronseld.  
Kort daarna klonk het laatste fluitsignaal en barste het feest los, voor de 
tweede keer achter elkaar mogen de helden van Hees 15-2 zich 
kampioen noemen! 

De champagne kon ontkurkt en een prachtige kampioensschaal werd 
overhandigd! Aansluitend volgde de officiële huldiging en het gebruikelijk ' 
kampioens-diner' in de versierde kantine.  

Mannen bedankt voor het sportieve jaar en de mooie teamprestatie. Jan, 
Desmond en Ron dank voor de energie en de begeleiding en Gebr. Stork 
Metaal BV dank voor de prachtige aandenkens! Top Jurgen! 

Nu start de zomerstop waarna al snel het volgende seizoen en......het volgende kampioenschap wacht. Tot dan! 

Een trotse voetbal vader. 

Juni  2017 
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Jongens en meisjes onder 8 
Door een onvolkomenheid werd onderstaand ingebrachte stuk niet geplaatst; jammer kan gebeuren. 
Daarom bij deze en nog veel meer over de JO8 eronder. 

Scorebord journalistiek, tja…. Daar doen wij maar niet aan mee. Kijken naar de tussenstand na 9 
wedstrijden zou je misschien verwachten ze er bij Hees niets van kunnen. 

Maar niets is minder waar. De kinderen van dit team zijn erg vooruit gegaan met voetbal en alles wat daar 
om heen zit. Wat te denken van élke wedstrijd strijd leveren, gáán voor elke bal, luisteren en opvolgen van 
de aanwijzingen die worden gegeven in de bespreking voor en tijdens de wedstrijd.  

Dat zijn allemaal zaken die ook bij voetbal horen. In vergelijking met begin van dit voetbalseizoen, zie je álle 
spelers  die met de bal aan de voet het hele veld kunnen oversteken omdat ze het balletje aan de voet  
beheersen. 
Die stand dan. Laag. Ja, het enige team van vv Hees die in de 1e klasse voetbalt, ja inderdaad: net iets te 
hoog gegrepen. Jammer dat de wedstrijden tot nu toe geen overwinning hebben opgeleverd, omdat dát 
het is wat je zo graag wil: winnen.  
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En toch zie je elke keer weer een deel van de wedstrijd met mogelijkheden voor ons team. Pech hebben we 
ook zoals in de wedstrijd zoals tegen Olympia waarbij er 2 x op de lat wordt geschoten… tja dan het 
wachten wanneer de tegenstander dat beter gaat doen. Maar het gaat steeds beter, we zagen een 
doelpunt van Luca en later nóg een van Luca en een van Mike. En we zien Wietse bikkelen en Jelte langs de 
linkerkant van het veld dribbelen langs 2, 3 tegenstanders. Levi met zijn mooie dribbels en zijn 
schaarbeweging. En Jens die de boel als regisseur neerzet. En Bram die steeds harder gaat schieten; Luka 
die achterin heerst als Rinus Israël in zijn beste jaren. En Lisa met haar reddingen. Zo slecht gaat het dus 
echt niet.  

Gezamenlijke warming up onder leiding van Jeroen. 

En als we dan een keer vrij baan hebben, komen we weer 4 tegenstanders tegen op weg naar het doel. We 
blijven doorgaan met zo spelen, een overwinning zit er écht nog wel in.  

Jammer. Een overwinning zat er niet in, in deze zware competitie. Op ons eigen Van Emst toernooi 
begonnen met een nieuwe start. Scoren we als eerste tegen een tegenstander waar tegen we op keken, 
zelfs met 3-1 voor, jammer 3-3 gelijk. Maar de toon werd gezet, lekker voetballen. Verder helaas nog een 
nederlaag, maar… het spelplezier (en ook het mooie weer) zag er goed uit! Hieronder de mannen en dames 
met een mooi herinnering; en volgend jaar weten we waarom we spelen: een beker zien te winnen. 
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Transfernieuws: 
Op ons eigen toernooi buiten de reguliere competitie om kon Evi mooi met ons meespelen, goed gespeeld 
Evi! Jammer dat Luca ons heeft verlaten, gaat zijn geluk proberen bij de concurrent. Ook Levi stopt er mee 
jammer, ging net zo lekker. Ook Jeroen stopt als leider bij JO8 i.v.m. drukke werkzaamheden, ook jij 
bedankt voor je coaching bij de spelers. 

En dan. Was dit het voetbalseizoen? 

Nee. Nog een heel mooi weekend gehad tijdens het 
voetbalkamp, met veel voetbal, prachtig weer, lekker met 
z’n allen plezier maken. Door de samenstelling van de 
teams ook kennisgemaakt met andere spelers van onze 
mooie club. Ook: avond/ nachtwedstrijden gespeeld, laat 
naar bed en weer vroeg op met meteen voetballen. Ja dat 
is nou vv Hees. Veel plezier beleefd in dit voetbalseizoen, 
wat wil je nog meer?  
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6 tegen 6 
In het nieuwe seizoen gaan we nog veel meer beleven; we gaan 6 tegen 6 spelen.  
Want voor het voetbalseizoen 2017 – 2018 heeft de KNVB voor onze jongste jeugd iets nieuws bedacht. 
Niet meer 7 tegen 7 maar 6 tegen 6 en niet meer op een half veld maar op een kwart veld. En dat voor de 
jeugd van JO8 en JO9.  
Daarom maar een keer oefenen, waar lopen we tegen aan, is het wel zo leuk om 6 tegen 6 te voetballen. 
Even het veldje uitzetten was nu een makkie, de lijnen van het voetbalkamp stonden er nog, gelukkig maar. 
Na even een balletje getrapt te hebben, werden de spelers geïnstrueerd, want ja, best veel nieuwe regels.  
Nieuwe regels, wat dacht je van deze: niet meer ingooien, maar indribbelen; geen corner, maar 
indribbelen, een vrij bal? Maar het belangrijkste meteen verder dribbelen, prachtig! En dan gaat het opeens 
heel snel, snel voetbal, snelle dribbels, het spel gaat nóg sneller heen en weer. Doordat er niet zoveel 
spelers meer om je heen staan, een beter overzicht, die pass van 10 meter naar je medespeler lukt nu wel! 
Maar ook, variabele speeltijd, wij speelde 4 x 10 minuten, waarbij na elke 10 minuten een peptalk mogelijk 
is van de coach of waarbij de spelers onderling konden aangeven wat er nu goed of fout ging. Deze dingen 
ving ik op na de wedstrijd: “veel de bal geraakt”, “veel gedribbeld”; klinkt als spelplezier.  
En ja waar lopen we tegen aan? Misschien wat praktische zaken zoals  

- die extra zijlijn op een of andere manier plaatsen
- 2 doeltjes verplaatsen
- nieuwe spelbegeleiders instrueren
- bij grote team samenstellingen, al snel je startopstelling door elkaar

We zien in augustus bij andere verenigingen hoe dit gaat bij wat oefenwedstrijdjes, mogelijk dat andere 
clubs het net even anders doen.  

Als laatste wil ik voor dit seizoen bedanken, Hans van Walen voor de limonade bij onze thuiswedstrijden, 
alle scheidsrechters uit onze eigen jeugd die het opbrengen om een wedstrijdje te komen fluiten, Robin 
voor de foto’s en natuurlijk alle ouders voor hun positieve aanmoedigingen.  

Mijn naam is Arnoud, vader van Lisa en Mike en coördinator bij de JO-9 en JO-8 van vv Hees 

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/6798/flyer-pilots-verenigingen
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Een kijkje door de ogen van een pas geboren Heziaan 

Eindelijk was het dan zover, onze jongste zoon werd 4 jaar (de oudste wilde, helaas voor papa, toch liever op 
tennis). 
‘Nog even je best doen bij zwemles en dan mag je echt gaan voetballen’, werd eindelijk omgezet in actie. 
Waar wij voorheen Hees alleen kenden van het kleutervoetbaltoernooi en zo af en toe een super gezellige 
zaterdagmiddag op Hees zagen wij Hees nu van een heel andere kant. 
Het begon al bij het uitstappen van de auto, wat een rust zo midden in de natuur. 
Het is nog stil op Hees. Langzaamaan komen er wat kleintjes aangerend, snel richting bak waar Wiebe al vol 
enthousiasme op de kabouters zit te wachten. 
Vaders en moeders kijken even of halen een bakkie thee of koffie bij Lida in de kantine. Voor wie wil is er ook een 
koekje en zelfs de slagroomspuit ontbreekt niet. Jelle en Ed  vergezellen Lida met een gezellig praatje, Hans loopt 
op het terrein en zorgt dat alles voor de zaterdag weer pico bello erbij ligt. 
Mijn eerste zaterdagochtend ervaringen met Hees (zelfs na een latertje de dag ervoor) voelen aan als een warm 
bad. 
De bijna 2 jaar bij de kabouters zijn jaren geweest waarin onze zoon niet alleen spelplezier heeft ontwikkelt bij 
Wiebe en Arnoud, maar ook heeft geleerd dat hij er mag zijn, dat fouten maken mag en dat veters leren strikken  
niet zo’n haast heeft. We hebben Wiebe toch 😊 
Maar dan is het tijd om door te gaan naar de f’jes, samen met Stan. Iets wat onzeker namen deze heren een stap 
in het voor hun nog enorm grote voetbalveld.  Maar kijkend naar de leiders Joyce en Gerrie had ik er alle 
vertrouwen in dat dat wel goedkomt. En zo gebleken! 
Afgelopen seizoen heb ik het stokje overgenomen van Gerrie. We kijken terug op een mooi jaar! In het najaar een 
mooie derde plek en datzelfde geld voor het voorjaar. Maar toen wonnen wij de laatste wedstrijd van de 
kampioenen, wat voor ons een feestje waard was 😊  

Nog steeds kan ik enorm genieten van onze prachtlocatie, sta inmiddels zelf ook op het veld bij de 35+ en zit in de 
jeugdcommissie. Wie mij dat had vertelt 3 jaar geleden had ik vierkant uitgelachen, maar nu durf ik te zeggen; 
Wat is voetbal toch een mooi spelletje! 

En wat een geweldig einde van het seizoen heb ik mogen ervaren; het voetbalkamp!! De mensen, de 
betrokkenheid, de perfecte voorbereiding, de saamhorigheid, de mix van jong, puber en oud, en het weer hebben 
er voor gezorgd dat bij velen mooie herinneringen zijn gemaakt. Die pakken ze ons niet meer af! 



 Juni 2017 

Ons team groeit, speltechnisch maar we worden ook steeds meer één TEAM.  Zomerstop? Liever niet. Vanavond 
gaan we dan ook voor wie wil gezellig een balletje trappen met elkaar. Nog even wat nieuwe technieken oefenen 
en dan zijn we er na de zomervakantie weer 
helemaal klaar voor! Op naar de O10!!! 
Marloes 

__________________________________________________________________________________________ 

Vriend/ vriendinnendag 

“Op maandagmiddag 17 mei kwam ik na wat zoeken aan bij VV Hees. Een niet hele grote voetbalvereniging, 
maar in een super mooie omgeving die perfect voelt om in te voetballen. Lekker in de natuur! Als onbekende 
werd ik warm ontvangen door Marloes en Petra. Met Marloes had ik al eerder mailcontact gehad over de 
Vrienden- & Vriendinnendag die die middag zou gaan plaatsvinden. Ik zit namelijk in mijn derde jaar van de 
opleiding SPECO Sport & Marketing/Management en loop nu ook stage bij de KNVB. Mijn stageonderzoek is 
gericht op de Vrienden- & Vriendinnendagen dus vandaar dat ik een kijkje kwam nemen bij VV Hees. Tijdens 
mijn onderzoek ben ik al bij verschillende verenigingen geweest en iedere vereniging maakt er een eigen 
variant van. Bij VV Hees was het ook echt zoals ik het in gedachte had. Een leuke club meiden en jongens 
bij elkaar die verschillende oefeningen gaan doen om hun voetbalskills te verbeteren of om juist de sport te 
leren kennen. Er waren verschillende spellen uitgezet die gericht waren op samenspel, techniek, richten en 
op kennis. En een lekker ijsje naderhand! 

Hopelijk worden er in de toekomst nog meer van dit soort leuke trainingen georganiseerd. ☺ 
Ga zo door VV Hees! 

~Sharon Rozenboom” 
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Het 17 e Gerard van Emst toernooi 

Het jaarlijkse Gerard van Emst-jeugdtoernooi is vernoemd naar een markant figuur  binnen de 
voetbalvereniging Hees uit de jaren 80. 
Gerard van Emst is een aantal jaren het bestuurslid wedstrijdzaken geweest en organiseerde met veel 
enthousiasme menig jeugdvoetbaltoernooi. 
Tot juli 1998, toen hij op vakantie in Spanje onwel werd en helaas kwam te overlijden. 
Het leek het jeugdbestuur een goed idee de nagedachtenis aan Gerard van Emst levendig te houden door 
zijn naam te verbinden aan het jeugdtoernooi. 
Elk jaar zijn beide dochters, Ellen en Marlies, op Hees om de prijzen uit te reiken en de herinnering aan hun 
vader levendig te houden. 
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"Voetbalkamp vv Hees 2017: supergaaf megafestijn" 

Een voor Hees elk jaar terugkerend topfestijn is het jeugdkamp in het Pinksterweekend. Dit is voor de 
jeugd  zo'n fantastisch gebeuren dat alle jongens en meisjes daar al vele weken van tevoren over beginnen 
te spreken en bij de jongsten al over beginnen te dromen. 
En ik kan jullie verzekeren dat het dit jaar ook weer een ontzettend leuk Pinksterweekend is geworden, 
waarvan jaren achtereen de organisatie onder de bezielende leiding van Richard van Agterveld ligt. Met een 
geweldige voorbereiding en een enthousiast team van vele vrijwilligers om zich heen weet hij elk jaar voor 
nieuw spektakel te zorgen. Coach van de O8, Arnoud Ophuijsen: "Het lijkt wel een vakantie-pretpark, 3 dagen 
lang. Iedereen vermaakt zich opperste best, van jong tot oud." 
Ook dit jaar heeft het weer erg goed meegespeeld en heeft de zon zich van zijn beste kant laten zien. Vóór 
en na een verfrissend buitje op zaterdag is er in de vele voetbal- en tienkampspellen door alle teams tot in 
de late uurtjes gestreden om de eerste plaats, die uiteindelijk door het team van FC Den Haag is gewonnen. 
Daarbij bestaat elk team uit een mix van jongens en meisjes door de gehele jeugd heen (van O8 tot MO17 
tot O19). En dat is wat dit kamp het allerleukste kamp maakt: de jeugd van vv Hees wordt er één geheel van, 
jong kent oud, meisjes en jongens door elkaar heen. Er is geen onvertogen woord gevallen, ik ben trots op 
de jeugd van Hees. En bedankt, ook aan alle vrijwilligers die hebben geholpen. 
Hans Post, voorzitter JC vv Hees 

Voor meer leuke foto’s zie 
de website van vv hees 

Hoi ik ben Wesley Baum dit is mijn verhaal over voetbalkamp 
Ik zit in de jo-09 
Als de brief van kamp bezorgt is kan ik niet wachten tot kamp begint vrijdag om 19:00 en dat is echt heel lang 
wachten. 
Ik vraag de hele dag aan mam gaan we al gaan we al want ik kan niet wachten tot kamp begint. 
Het leukste van voetbalkamp vind ik eierenkoppen dit is echt VET!!! thuis zou ik dit nooit mogen maar 
gelukkig op kamp mag alles!!! 
Ik vind het in de tent ook leuk met al me teammaten lekker keetten in de tent en op het veld met de rest van 
HEES de grootte jongens een panna geven dat is leuk dat denken ze nooit dat die kleintjes een panna bij ze 
kunnen maken. 
Ik heb het altijd zo naar me zin op voetbalkamp jammer dat het 2 nachtjes is ik wil altijd wel op voetbalkamp, 
ik kan niet  wachten tot het volgend jaar!! 
volgend seizoen zijn we de jo-10 en dan is het net zo leuk als nu in de jo-09. 

HEES is de beste!!! 
Dit was mijn verhaal van voetbalkamp 
Groetjes Wesley Baum 
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vv HEES: 
één-tweetje 

tussen PLEZIER en PRESTATIE 

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

Of kom eerst 5x gratis meetrainen.

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

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

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

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

leuke activiteiten en toernooien

Voor meer informatie of inschrij�ormulier:
 www.vv-hees.nl
info@vv-hees.nl






