




Beste HeesSupporter, 

Het is bijna zover! 

Over enkele weken zal de voetvalvereniging Hees haar vijftígste verjaardag vieren. Het spreekt voor zieh dat 
wehet behalen van deze mijlpaal niet ongemoeid aan ons voorbij wilden laten gaan. Het bestuur van de ver 
eniging heeft daarorn twee jaar geleden aan ons gevraagd zitting te nemen in een heuse jubileumcommissie. 
Ons is daarbij verzocht rond de "verjaardag" op i O mei 2000 enkele knallende activiteiten te organiseren. 
Welnu het programma is rond, een feestweek is gepland. 

Behalve het organiseren van de feestweek hadden wij ons een tweede doel gesteld. De commissie wilde de 
gelegenheid aangrijpen de vereniging verder te helpen bij het verbeteren van de accommodatie waarbij het 
toegangspad naar het complex hoog op de agenda stono, Aangestoken door het enthousiasme van het 
bestuur en de leden zijn we begonnen met het maken van een draaiboek. Al snel werden plannen en ideeën 
uitgewerkt. Om deze ideeën uiteindetijk te kunnen realiseren spreekt het voor zieh dat er financiële middelen 
aangewend zouden moeten worden. Omdat deze middelen niet voorhanden waren hebben we besloten een 
iOOO loten actie op te zetten. het voorgaande lustrurn, 10 jaar geleden, was dit immers een daverend suc 
ces geworden. Ook nu bleek de keuze opnieuw succesvol en al snel werd voor ons een eerste hoogtepunt 
behaa!d. ln niet minder dan 8(!) weken werden alle î 000 loten door onze enthousiaste verkopers van de hand 
gedaan! Zeker wanneer je weet dat het voetbalseizoen op dat moment stil lag en de vakanties waren begon 
nen, een prestatie die onze stoutste verwachtingen overtrof Alles bij elkaar was dit voor ons tevens een enor 
me steun in de rug en de bevestiging dat de plannen door velen gedragen werden. 

Tijdens het uitwerken zijn er vele gesprekken gevoerd. Er is overleg gevoerd met de gemeente, de politie, de 
brandweer en de omwonenden. Er zíjn gesprekken gevoerd met !everanciers, sponsors en vrijwilligers. Direct 
viel op dat alle gesprekken zeer vlot verliepen en er van afie kanten steun werd toegezegd. De betrokkenheid 
en de bereidwilligheid waren vanaf het eerste moment enorm. Het uiteindelijke resultaat is een goed lopen 
de !oterij en een in de startblokken staande feestweek. Bij het opmaken van de feestweek is uiteraard gepro 
beerd het iedereen naar de zin te maken. Zo zijn er activiteiten voor de jeugd, oud leden en de fervente kaart 
liefhebbers georganiseerd. Er is zelfs een plaatsje voor de alom gewaardeerde familiedag ingeruimd. Kortom 
een programma waarbij iedereen aan zijn trekken kamt! 

Behalve het organiseren van een feestweek en het opstarten van de opfrisbeurt voor de vereniging vonden 
het vijftig jarig bestaan een prachtig moment om de gehele geschiedenis van de v.v. Hees eens op schritt 

vast te leggen. Het resultaat ligt nu voor u. Een aaneenschakeling van memorabele momenten, (sportieve) 
hoogtepunten en anekdotes! Hierbij willen wij graag onze dank en bewondering uitspreken voor Loes en Nico 
Voet. Zij hebben zieh gestor'£ in een avontuur waarvan ze zelf niet wisten waar het zou eindigen. Vele uren 
zijn er gestoken in het uitpluizen van archieven, fotoalbums en krantenknipsels. Daarnaast is er met vele 
betrokkenen gesproken om een helder en waarheidsgetrouw overzicht te krijgen van de prachtige historie die 
de verenging rijk is. Hulde voor al dit monnikenwerk! 

Het werk zit er voor ons nog niet geheel op maar door de goede ervaríngen van de afgelopen rnaanden zien 
we de laatste etappe met vertrouwen tegernoet. Tot slot willen wij vanaf deze plek u allen danken voor uw 
belangeloze ínzet en enthousiasme. U heeft dit alles mogelijk gernaakt, een prestatie waar wíj als commissie 
bijzonder trots op zijn en waarover na lang zal worden nagepraat! 

Tot ziens in de feestweek! 

De feestelijk groeten, 
Jubi!eurncommissie v.v. Hees 

Yvonne Hartman 
Piet v.d. Heuvel 
Ewout Jansen 
Ben Kuijer 
Rob Wilhelm 
Jolanda Wiss-Hogeveen 



Beste mensen, 

Er is mij gevraagd om een voorwoord te schrijven in deze jubileumuitgave van de v.v. Hees, ter gelegenheíd 
van het 50-jarig bestaan. Als voorzitter voldoe ik uiteraard volgaarne aan dit verzoek. 

De laatste vijfentwintig jaar heb ikzelf van redelijk tot zeer nabij het wel en wee van onze vereniging mogen 
volgen. De fundamenten van onze verenging zijn echter ver voor mijn tijd gelegd. Die fundamenten daar gaat 
het juist om. Niet a!leen van een huis, ook van een vereniging moet het fundament goed zijn anders stort alles 
in elkaar. Het feit dat de v.v. Hees na vijftig jaar nog springlevend en kerngezond is betekent dater vijftig jaar 
geleden goed werk is verricht. Het fundament van toen is zo sterk gebleken dat wij er nog steeds op kunnen 
voortbouwen en dat gebeurt dan ook met inzet van veel vrijwilligers zonder wie het niet mogelijk zou zijn 
geweest dat de v.v. Hees is geworden tot wat het nu is! 

Natuurlijk is er in de vijftig jaar veel veranderd, ook binnen onze vereniging. Je moet met de tijd en de ont 
wikkelingen van die tijd meegaan, stilstand is immers achteruitgang. ln al die jaren is er echter één ding bin 
nen Hees niet veranderd. Dat is het grote gevoel van saamhorigheid, het gevoel één grate familie te zijn, kort 
om het "Hees gevoel". in ieder familie is er wel eens wat, maar uîteindelijk komt het toch weer op zijn poot 
jes terecht. Zo ook bij Hees. uiteindelijk staan wij er voor elkaar en zetten wij met elkaar de schouders eren 
der en ontstaat iets moois. Daarom beschouw ik het ook als een voorrecht om voorzìtter van deze prachtclub 
te zijn. Vanaf deze plaats wil ik de jubileumcommissie geweldig danken voor het vele werk dat door hen is 
verricht en waardoor er een jubileumprogramma staat dat klinkt als een klok! Ook voor alle vrijwilligers die 
zieh voor, tijdens en na de jubi!eumweek willen inzetten om alles in goede banen te leiden een woord van 
dank! 

lk wens u allen een fantastisch jubi!eumfeest toe, daarbij de wens uitsprekend dat v,v. Hees tot in !engte van 
dagen voor velen een bron van sportieve en gezellige inspiratíe mag blijven. 

Daan Lazonder, 
Voorzitter v.v. Hees. 

Beste sportvrienden, 

Het jeugdbestuur wil graag een woord tot u richten in deze jubileumuitgave van de 50-jarige voetbalvereni- 
ging HEES. . 

Zoals u kunt lezen in de jubileumuitgave is de jeugdafdeling pas opgericht in i967. De jeugdafde!ing bestaat 
dus nog geen 50 jaar. Maar in de laatste 33 jaar heeft de jeugd zijn steentje wel bijgedragen. Want wie 33 
jaar geleden nog bij de jeugd begon, is nu inmiddels aan het voetballen bij de senioren. Wat is er niet mooi 
er als club om je spe!ers van het begin tot heden onder je hoede te hebben. En als we dan vooruit blikken 
hoopt het jeugdbestuur dat vele van onze jeugdspelers over enkele jaren nog steeds op de HEES velden 
actief zijn. 
Wie weet zullen deze spelers dan een jeugdteam begeleiden, trainen of zelf nog steeds een balletje trappen. 

Het ,.,,,,,~,.,,,..,, wil dan ook iedereen bedanken die ons voorgingen in het begeleiden en sturen van onze 
jeugd. 
Want het is door die inzet en saamhorigheid dat onze jeugdafdeling toch nog steeds heel wat !eden heeft, en 
dat voor zo'n klein clubje. Wij verheugen ons op de jubileumfeestweek, want ook de jeugd heeft hierin een 
plaatsje. Dit verjaardagsfeestje wil ook de jeugd niet missen. 

Wij wensen iedereen heel veel plezier in de jubileumweek en in de toekomst veel voetbalplezier. 

Het V.V. HEES. 



De "roots" van de voetbalvereniging Hees liggen in de oude Soester buurtschap Hees. 
De huidiqe, door moderne nieuwbouw ingesloten wijk Hees, was vlak na de 2e wereldoorlog een afgelegen 
streek binnen de gemeente Soest. De bewoners waren vooral mensen van eenvoudige komaf die woonden 
in vaak schamele onderkomens langs of in de directe omgeving van de Wieksloterweg en de Schoolstraat 
(de huidige lnsingerstraat). 
"Op Hees" wonen was in die tijd, en zeker in de ogen van de gegoede burgerij, synoniem aan vechtersbazen 
en armoedzaaiers. Tegenwoordig zou half Soest wel aan de Wieksloot willen wonen. De bewoners van Hees 
vormden een hechte gemeenschap die elkaar in goede en siechte tijden met raad en daad bijstond. Oat hech 
te kwam ook tot uiting in de vorm van een actieve buurtvereniging die het, in de na-oorlogse jaren lang niet 
gemakkelijke dagelijkse leven, opvrolijkte met activiteiten, waar de bewoners van Hees vaak naar uitkeken. 
Toneeluitvoeringen, Sinterklaasfeesten of een "dagje uit" met de bus van Tensen, waren gebeurtenissen 
waarover nog lang werd nagepraat. Bestuurders van de buurtvereniging waren o.a. Harry Monjee, Gijs 
Hardeman en Jan Grift. Onderling werd er ook gevoetbald en vaak ging het er heftig aan toe op het 'heitje' 
of aan de Foekenlaan. 

Gestimuleerd door de buurtvereniging werden er in 1947 initiatieven ontplooid die uiteindelijk zouden leiden 
tot de oprichting van een heuse voetbalvereniging. 
Enthousiasme en voetballers genoeg, alleen een geschikte lokatie ontbrak. De oplossing kwam van Rinus 
Bergers, de toenmalige eigenaar van Bos en Duin: "Jullie kunnen het veld hierachter hebben. ·t Kost je niks, 
maar dan moet je het wel zelf opknappen." 
En dat probleem werd opgelost. Het stuk "wildernis" werd omgetoverd in een voetbalveld. Maanden is er 
gehakt, gespit, gezaaid, geharkt enz. Bornen uit het bos werden doelpalen en een oude garage van Bos en 
Duin werd de eerste kleedruimte. 
Vanaf 1948 voetbalde Hees vriendschappelijke potjes voetbal tegen tegenstanders uit de regio, onder regie 
van trainer/coach van der Biezen. Joost Metzukat, de voddenboer, schonk de allereerste wedstrijdbal. 
werd daarmee de eerste sponsor en zou dat nog jaren lang blijven. 

Op î O mei 1950 werd de voetbalvereniging Hees offici eel opgericht met in het bestuur: Hiemstra, Gijs 
Hardeman, Piet (van Gijs) Wout Bloemendaal, Jan de Vries en Jan Grift. Er kon nu officieel worden deel 
genomen aan de door de toenmalige UPVB (Utrechtse Provinciale Voetbal georganiseeerde zomer 
avond-competitie tegen o.a. KPS, Strabo, Erdal, Fak/lnventum en Willem Arntshoeve. 
De Hees-kleuren werden toen gekozen: het werd rood-wit en de spelers moesten de shirts zelf aanschaffen 
bij Eb Karelsen. De enige die in het begin op echte voetbalschoenen speelde was Bertus van Es ..... unaniem 
werd besloten dat hij dan ook maar de strafschoppen moest nemen. Trainer/coach Goos Huurdeman had het 
niet altijd makkelijk met zijn elftal maar ze gingen er altijd wel voor: Dirk Bloemendaal, Leo Brunt, Bas Cremer, 
Bertus van Evert Kamphorst, Henk Pothoven, Gerri! en Lammert Ruttenberg, Jan de Vries, Frans en 
Karel Wiss ..... 

Tijdens die zomeravond-competitie wedstrijden werd er al stevig tegenaan gekleund. Met veel fanatisme werd 
er gevoetbald en aan verliezen hadden die Hezianen ìn díe tijd ook al een hekel. Menig (oud)-Heziaan her 
innert zieh nog de fameuze wedstrijd tegen VVZ'49, die door scheidsrechter Dirk Waal moest worden 
gestaakt orndat de heren voetballers elkaar met de klomp in de hand te lijf gingen. Overigens was de stand 
wel 2 - 1 in het voordeel van Hees op dat moment. ln het schuurtje bij Jaap Altena ís er die avond nog lang 
nagekaart (en nog menig pijpje bier gedronken!). 

Het echte 'voetbalwerk' was begonnen. Al sneller dan verwacht doemden er walken op aan de Hees-horizon 
..... Ri nus Bergers besloot een groot stuk van zijn grond en dus ook het voetbalterrein, aan de gemeente te 
verkopen en voetballend Hees moest uitzien naar een níeuwe lokatie. (weinig SEC'ers zullen zieh realiseren 
dat het hoofdveld, waar zij nu op speien, met veel bloed en tranen einde jaren '40 is ontgonnen door Hees 
voetballers van het eerste uurl) 



De nieuwe lokatie werd in 1953 gevonden bij Willem van de Heuvel aan het 'Zwarte Pad'. Hij wilde zijn wei 
land wel verhuren en dat was een forse aanslag op de kas van de penningmeester, die de begroting rond 
moest krijgen van al die kwartjes contributie die hij binnenkreeg. Opnieuw moesten de handen uit de mou 
wen. Vóór iedere wedstrijd moesten de koeien het weiland at en de stront opgeruimd. Met gieter en kwast 
werden lijnen getrokken, de molshopen platgetrapt en dat allemaal voor eventjes, want na afloop van de wed 
strijd namen de koeien weer bezit van het veld. 
Een gezellige periode. tijdens de wedstrijden veel volk langs de lijn, terwijl visboer Henk van de Groep (eerst 
op zijn transporttiets en later met de bakfiets) zijn voor f O, iO aan de man probeerde te brengen. De 
spelers moesten zieh omkleden in een oud en gammel schuurtje terwijl de scheidsrechter zieh bij de familie 
Bloemendaal binnen macht omkleden en opfrissen. 

Vanaf î 952 nam de sportvereniging Hees voor het eerst deel aan de zaterdagmiddag eompetitie van de 
UPVB. ln de 3e klasse afdeling (de huidige ?e klasse werd Hees ingedeeld in een poule met o.a. de 
Dolderse Boys, Bunnik, SVM Boys, NSVS, Valleivogels, Lekboys, PVD en Advendo. Berueht in die tijd was 
het veld van VVIJ dat niet met gras maar met sintels bedekt was. 
Gedurende een periode van i O jaar was het terrein aan het Zwarte Pad het "hart" van voetbalminnend Hees, 
ook voor de kinderen, die naar hartelust konden ravotten rondom het veld en die eígenlijk alleen moesten 
oppassen als er weer eens vergeten was om, vóór de wedstrijd, de 'stroom' van het sehrikdraad afte halen! 
ln het seizoen '58/'59 werd er o.l.v. Herman de Bree gepoogd een jeugdelftal van de grand te kríjgen. Na een 
aantal maanden werden de gestaakt aan voldoende jeugdleden. Voor o.a. Ries Altena, 
Henk Bosman en Willem Roest was dat toen 
Eind jaren '50 bestand het bestuur ult: Gijs Hardeman, Piet Kok, Cor de Jong (î9 jaar lang zou hij secretaria 
blijven), Leo Brunt , Rein BloemendaaL Frans Wiss en Jan Grift en voor wie het vergeten was: de jaarlijkse 
algemene vergadering werd in de koeienstal van Kees Willemsen gehouden! 
Trainer Huurdeman werd opgevolgd door "dunne" Jan van de Broek en en hij rnaakte later weer plaats voor 
Wim Pureveen. 
Het i 0-jarig bestaan werd in stíjl met een receptìe op 4 1960 in Bos en Duin aan de Bosstraat. 

Wist u det , .. 

Cor de Jong de scheidsrechters op de tiets van het station haalde, en dat Hees toen zelden 
een thuiswedstrijd verfoor? 
echte voetbalschoenen sta/en neuzen 
werkschoenen speelden? 
sinds 1950 de '3e helft' van de wnric,v,.,, veek bij Altena is gespeeld? 
de officlëfe naam van ans · HEES' is ..... en niet v.v.Hees? 

en vee! voetballers in die tijd nog op hun 

Op de foto· het team van 1952 met: 
Cremer. Bloemendaal. Pothoven. Grunt Kamphorst. 

van Es. F. en K. i/I/iss. G. en L. Ru\tenherg en de Vnes 



Uit de krant geknipt: 

Zatcrdag l l sep tern ber 19 5 2 
HEES - DE LEKBOYS 

dc v.v. I lees zcue dc z.1rercL1gmiddag-competine 
goed in door van '1<' Lckbovs met 5 - I te win nen. 
Btj dc rust was de stand reeds 4 - O, en nadar ck 
gasten dc cer hadden gen:d bracht Pothoven de 
stand op 5 - l. 

Okt. 1952 
v.v. Hees - Beve,wijk Boys 
Hees 2 was vríj 

7 okt. !952 
P V D I - Hees I 2 - I 
Spakenhurg l - I-lees 2 8 - O 

HEES WON VOOR DE DERDE KEER. 
Het gaat de voetbalverenigìng ,,Hees" bíj 
zonder goed in deze cornpetìtíe. 
Zaterdag werd de 3e achtereenvolgende 
overwìnníng in de níeuwe competitie be 
haald, dítmaal op B.P.G. uit Utrecht, de 
naasts concurrent van Hees. 
De Utrechtenaren, die eveneens nog on 
geslagen waren, werden met eon 5-1 
nederlaag huìswaarts gezonden, een stand, 
die na de rust door Hees werd bereíkt. 
In het begin wogen belde partijen - vríj 
wel tcgen elkaar op. De gasten waren ln 
de aanval. zeer gevaarlìik en bezorgden 
de Soester verdediging handen vol werk, 
Hees nam na 10 minuten onverwacht de 
Ieidíng, toen, wegens hands, een penalty 
werd toegekend. 1-!}. 
Spoedig hìerna wist de Iínksbuiten van 
B.P.G. de stand gelijk te maken doordat 
hij met een fraaì schor de Hèes-doelman 
passeerde, 1-1. Voor de rust was het 
Iinksbuiten Wiss, die de stand op 2-1 
bracht. 
Na de rust ging de strijd weer gelijk op 
tot een kwartier voor het einde. Wiss 
maakts toen een zeer goed doelpunt (3-1), 
welk voorbeeld door Brunt werd gevolgd. 
4--1. Wiss scoorde tenslotte voor de der 
de maal, waardoor de stand op 5-1 kwam. 
Híermeda nam Hees de Ieìdíng in de af 
deling met 0 punten uìt 3 wedstrijden en 
een doeìgemíddelde van 16 tegen 1. 

29 sept. 1953 

V.V. HEES. 
Zaterdagmíddag speelde vv, ,,Hees" haar 
eersts competìtíe-wedstrìjd tegen Vinke 
veen, 
In een aantrekkelìjke wedstrìjd · wìsten 
onze plaatsgenoten deze ontmoetìng te 
wínnen met 4·--0. 

HEES I-TERRE NEUVE l 1-1. 
Hees is er wederom in geslaagd een 
overwìnnìng te behalen. Het elftal 
raakt aardìg ingespeeld en gaat een 
flink woordje mcespreken in haar af 
deling. 

i5 sept. î953 

V.V. HEES, 
Het ongeslagen Hees gaat 'op bezoek bíj 
Hercules. Zal dit de· vìerde overwìnnìng 
in successie worden ? 
Het programma voor Zaterdag is alsvolgt : 
Hercules--Hees, te 4 uur. 
Hees 2-v.v.o.P., te 4 uur. 
Hees 3-C.J.v.v., te 2.15 uur. 

2 okt. 1953 

Na ongeveer 20 min. maakte Bruins, 
na een handig overstapje van F. 
1--0 veer Hees, met welke stand 
de rust ìngìng. 
10 Minuten na de rust zorgde F. Wiss 
voor het twecde doelpunt. 
Direct daarna bracht Terre Neuve door 
haar rechtsbuiten de stand op 2-1. 
Hees begon nu pas goed. Prachtìg 
combínatiespel van míddenlìne en 
voorhoede bracht binnen korte tijd 
de stand op 7-1. De doelpunten wer 
den gemaakt door C. de Jong, F Wiss 
en De Boer. 
Verdere uislagen : Valleîvogels 2- 
Hees 2 4--4. Zaterdag a.s. spcel: 
Hees 2 tcgen C.J.V.V. 4. 

23 okt. 1956 

Eind jaren '50 / begin jaren '60 nam het leden-aantal gestaag toe. De oude schuur werd als kleedruimte te 
klein, het bruine water uit de pomp bij het huis van Bloemendaal werd nog wel eens verward met thee (als 
het koud is kernt het uit de pomp en als het lauw/warm is zit er misschien wel thee in de beker). 
Oat alles was voor het onvermoeibare bestuur reden om uit te zien naar een meer geschikte en vooral 'eigen' 
lokatie. Al snel viel het oog op een bosperceel, fraai gelegen langs de Kooiweg (sinds een aantal [aren de 
Verlengde Oude Utrechtseweg) en deel uitmakend van het landgoed van de familie lnsinger. Gijs Hardeman, 
Gijs Kok en Cor de Jong trokken de staute schoenen aan en benaderden H. Wilhelm, die toen rentmeester 
was van het landgoed. 

Na veel praten was de kogel door de kerk en kreeg Hees een fraai perceel ter beschikking dat natuurlijk eerst 
ontgonnen moest worden ...... her en der een boom kappen, spitten, egaliseren, gras inzaaien enz. 
Ondertussen werd er nog steeds met veel plezier en inzet gevoetbald. Uitwedstrijden tegen tegenstanders in 
de nabije regìo werden per flets aangedaan maar als het tè ver weg was (Utrecht b.v.) dan wist Jan de Vries 
de "bus" van Strietman te organiseren. 

Het eerste sportieve hoogtepunt in de geschiedenis van de v.v.Hees vormde het kampioenschap van het 2e 
elftal in i 962 met spelers zoals Herman de Bree, Ruud Blom, Lens Daalder, Lex Hop, Rijk Jansen, Dick 
Florissen en Auke Otten. Het vlaggenschip van Hees eindigde in die periode regelmatig op de 2e plaats in 
de competitie. 
ln het voorjaar van i 963 began het terrein aan de Kooiweg (het huîdige hoofdveld en een deel van het trai 
ningsve!d) al aardìg op een voetbal-walhalla te lijken, vooral toen het nieuwe 'clubgebouw' een hauten keet 
met twee kleedkamers, op zìjn plaats stand. 



Op i 9 oktober i 963 werd, onder grote belangstelling, het nieuwe Hees-terrein door burgemeester Bentinck 
officieel geopend. Het fraaist gelegen voetbalveld in de regio was een feit! 
Omdat óók op de Kooiweg het gras bleef groeien, werd Riek Blokland gepromoveerd tot terreinmeesteres. 
Twee en een half jaar lang werd de grasmat 2 x per week door Riek met een handmaaiertje gemillimeterd 
totdat haar taak werd verlieht door een tot motormaaier omgetoverde oude Volkswagen (en dat Riek zo leer 
de autorijden was mooi meegenomen). 

19 oktober 1963 - oñiciêle opening van hot nieuwe Hees-terrern 
door burqemeester Bentinck 

Uit de krant geknipt: 

okt. 1963 

Tussen alle 
SVIVI Boys en 
bestand uit: keeper Teus 
v.d. Veen (door Riet bij , H. van 
Sponsor Joost Metzukat beloonde iedere speler met een 
de kantine beheerde, sleet die flesje bier à f 0.35 
nag eens tijden! 

in de uitwedstrijd tegen 
door H. v.d. Kooy 

Píet Kok, Jan Sakkers, Ad 
Elfferich en M. Jekel. 

die 

Gelachen werd er in die 
den een bus van Tensen 
porters en gaan! Vaak werd er, ter 

dwars door het 
Berucht is de ,,,r,r1°·,rnH waarin Hees-keeper 4 tegen kreeg maar er 
3 wist te houden en daarmee de 3 - 2 winst voor Hees stelde. Bertus van Es maakte zieh in die wed- 

zó boos op de dat deze het bas invluchtte ..... achte ma gezeten door van Es. 

ook veel. Als de sponsor een bui had werd er naar 
rooie). Het hele elftal voorzover er plaatsen over waren, sup- 

van de feestvreugde, een stuk omgereden als het effe 

Het van het eerste elttal in het seízoen '64/'65 had mede tot dat het leden-aantal in 
een rap toenam. Die werd mede 'vsroorzaakt' door Jansen die in í 967 samen met Herman 
de Bree en Henk van Velzen het initíatief nam voor de van een 
Meer Jeden betekende de noodzaak voor meer en betere kleedruirnte, een kantine en ook een 2e ve!d. 
Kok en Hardeman wisten van geen v.0,0,c..u, door een aantal 
Hezianen Aart Rommers. ook . H. Wilhelm was 
sen de Hezianen en de familie ln de praktijk betekende dat vanaf ·¡ 

om hun ideaal, een modern °"'~~,,~n kunnen 

Ook op het voor de wind. 
ning op Cobu voor de tweede maa! een 

H. l,(ok, Th. de R. v.d. C. 
Sakkers. J. Walet en H. v.d. Belt. 

í 968 behaalde het 2e elftal door een 5 - 1 overwin- 
Trainer was J. en de spelers: J. de 

Altena, J. S. de R. Altena J. 



Een later. op î O mei -¡ 969. werd o.l.v coach H. Wilhelm en trainer J. Batenburg, het eerste van Hees 
wederom kampioen en naar de i e klasse Utrecht. (Bij deze wedstrijd waren rnaar 
liefst 1500 toeschouwers 
Het elftal bestand uit: A. v.d. Veen, G. 
Ruiter, J. Castricum, H. L. v.d. 
Het kampioensfeest werd 
cieel in zou worden genomen. 

J. D. de Jong, G. Bosman, D. de 
de B. v.d. Veen en H. Geytenbeek. 

stenen clubgebouw dat overigens het jaar daarna pas offi- 

ln î 968 werd, op initiatief van Kok en 
instantie alleen voor waaronder 
op het Hees-ten-ein of soms in een 
titie van de Nederlandse Vol/eybal Bond. 
die competitie. De 

op poten gezet. ln eerste 
v.d.Veen. Aanvankelijk werd er getraind 

Later werd er ook deelgenomen aan de officiële compe 
namen er 3 dames- en 3 herenteams deel aan 

Girls Soest) werd later veranderd in VVH (Volleybal 

Wist u dat .. Uit de krant 

de broer van Bertus van Es eens 
voorover achter de kentine in de s!oot 
viel en door 
bij siecht weer 
werd in de 

de contributie voor seníoren in 1969 
f 
op 12 aprì! 1969 formee/ akkoord werd 

voor de :-1:c,rnr.c,¡y van een 2e 
veld? 
de van de 
witte VI/I/ kever 1200 was door 

t.wv. 
Bosman 2 

zwartlwít televisies t. w, v resp. f 428.60 
en f leverde? 
Hees ook officiee/ 
seerde? 
T Veldhuizen in meí 1969 de wisselbe- 
ker won op "de 1/1/ijde en het 
daarvoor voorzitter Kok de winneer 
was? 5 aprii 1965 

!1 J/ J 

I ¡ \" / ~ 
,') , d, ,, ! 

A 
,, ,;,,\',,,J 

Het vlaggeschip in 1967 

Staande v.l.n.r.: trainer Batenburg, 
Gert de Bree, Henk Bosman. Hans Walet, 
Jan Castricum. Ad van Veen. Henk 
Geijtenbeek, grensrechter Remmers. 
Zittend v.l.n.r.: Piet Kok. Theo de Ruiter. 
Tonny Tempelaar, Lucas van Beek. 
Nico van Es 



De komst van Fons Hilhorst als trainer in 1971 zorgde voor de nodi ge aanwas binnen de volleybal-tak ( o.a. 
verpleegsters van Zon en Schild en bij de mannen o.a. "Pipo" Beijersberger, Gert Smit en Jan van de Brink) 
Andere trainers waren o.a. Con van Hattum, Willem Goes en Piet Onderstal. 
ln 1974 werd de volleybal afdeling VVH, bij gebrek aan voldoende financiële draagkracht, helaas opgeheven. 

Op 1 Omei 1970 werd het nieuwe sportcomplex van Hees, met veel festiviteiten, officieel in gebruik genomen. 
Een stenen gebouw met 8 kleedkamers, een echte kantine (beheerd door Sip en Irene de Boer) en kleed 
ruimtes voor de scheidsrechters. Ook het 2e veld (aan de zijde van de Wieksloterweg) werd ingaande het 
seizoen '70/'71 otficieel gebruíkt. Alles werd in eigen beheer en door veel vrijwilligers gerealiseerd (wat dat 
betreft is er sinds de oprichtìng in 1950 nog niets veranderd). De benodigde financiën werden eind [aren '60 
verkregen door het organiseren van een loterij (bij elkaar werden er bijna î 200 loten van f î per stuk aan 
de man gebracht), d.m.v. een lening van f 20.000,= bij de "Nederlandsche Middenstands Bank N.V." en een 
subsidie van de gemeente Soest van f î 3.675,=. 

ln de periode daarna werd het Heescomplex verder uitgebreid. De oprit naar het hek (langs het weilandje van 
v.d. Veer) werd geastalteerd en er 'verrees' een heus stenen urinoir waar het (te veel) genuttigde bier kon 
worden geloosd. ln mei i 975 werd het 25-jarig bestaan gevierd en een paar weken lang bruiste het van acti 
viteiten aan de Kooiweg. 

Op 9 mei 's avonds was de officiële receptie in de kantine. Op zaterdagmorgen, î O mei, werden onder lei 
ding van Bep Kok voor ca. 120 deelnemers kinderspelen georganiseerd. 's Middags speelden de A. Ben C 
junioren tegen leeftijdgenoten van VVZ'49, gevolgd door een veteranen-wedstrijd tussen Hees en VVZ'49. 
De middag werd afgesloten met een concert van PVO op het hoofdveld. Op 24 mei i 975 speelden 6 senio 
ren teams van Hees tegen VVZ'49 een onderlîng tournooi en een week later werd het jubileum waardig afge 
sloten met een groot feest. 

De sportieve resultaten in dejaren '70 waren wisselend. ln 1970 werd in de laatste competitie-wedstríjden het 
kampíoenschap verspeeld en daarmee ook de lang gekoesterde wens om te promoveren naar de 4e klasse 
KNVB. 

Einde seizoen '71/'72 'degradeerde' het vlaggeschîp zelfs naar de 2e klasse afdeling als gevolg vaneen her 
door de KNVB (ingaande seizoen '72/'73 werd nl. de Hoofdklasse Amateurs geïntroduceerd en als 

gevolg daarvan werden alle die ín de onderste helft van de reguliere competitie eindigden, een klas 
se lager ingedeeld). Trainers in die periode waren P. Hoogendoorn, B. Wouters, A. van de Veen en 
F. van der Meer. Het zou nog even duren voordat Hees terugkeerde in de i e klasse van de afdeling Utrecht 

De elftallen van v.v. Hees en SEC 
competiti e i 973-197 4 
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ln het jubileumjaar 1975 werd het kampioenschap nipt gemist en pas onder trainer T. van Kommer keerde 
Hees te rug naar de i e klasse door in het seizoen '78/79 kampíoen te worden. Thu is werd met 1 - O gewon 
nen van Unicum. "Man of the match" was Jan Hoefman, die een corner er in één keer ìntrapte. 
Rob en Andre Mooij, G. v.d. Brink, J. v.d. Veer, C. van Orie, P. Schalkwijk, P. v.d. Deijssel, R. Jansen, C. van 
Essen, F. v.d. Meer, G. Bosman, en van Velzen (grensrechter) waren de andere spelers van dit kampioens 
elftal. C. van Dijk, een vaste waarde in het eerste elftal, moest het kampioenschap vanaf de zijlijn volgen, 
omdat hij halverwege het seizoen zíjn been brak. 

Wist u dat .. 

I-lees in 1971 officíeel werd aanges!oten op 
het telefoonnet? 

* begin jaren '70 gemiddeld 55 donateurs waren 
à f 10,= per jaar? 

* het begin jaren '70 ken gebeuren dat de spe/ers 
de vo/gende boodschap thuis gestuurd kregen: 

ATTENTIE - ATTENTIE 
ln verband met de diverse TV-wedstríjden 

is de training verplaatst naar: 
DONDERDAGAVOND 

aanvang 7 uur. Zorg op tìjd te zijn. 

* Jan v.d. Brink (volleyballer) in dejaren '73/'74 op de 
traktor, zonder ver!ichting, naar de uitwedstrijden in 
de Koppel in Amersfoort reed? 

* Hees-coach Wilhelm in de Soester Courant van Juni 
1970 zei: "Coachen is meer dan een zak water are 
gen en het uitde!en van sinaasappe!s". 
in 1972 bet eerste Hees-Clubb/ad werd uitgegeven 
en dat Fons Hi/horst inítíatiefnemer en redacteur 
was? 

* in '79 Jaap Hardeman zijn 350e wedstrijd voor 
Hees 1 speelde, en dat hij daarna neg menig 'potje' 
in het senioren-teem speelde? 

* Jan Wiss de aanleg van het 2e veld heeft versneld 
door het toenma!ig bosperceel tijdens het 'cowboy 
tje' speien maar vast in de fik te steken? 

Uit de krant geknîpt: 

30 

BANK : N M B • SOESî ~ BANKGlRO : 1 34908 

D N RSK ART 
voor de Heer 

Adres 

Geldig van 1 .. ,,,7,.,,J .. L. !.m. .. ... ;,.0,-.6.,~,7.2. 

1979 
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De start van de '80 was flitsend. ln het seizoen '80/'81 werden zowel het 2e, het 4e en het 6e elftal kam 
pioen maar daarna was de koek op. Hees kwam tot stilstand en de 'fut' leek er eventjes uit. Trainers volgden 
elkaar snel op: Mosterd, en onder P. Muller degradeerde Hees aan het eind van het seizoen '84/'85 
naar de 2e klasse 

lnmiddels had Hees wel landelijke bekendheid gekregen door de TV-serie "Schoppen Troef" van de NCRV, 
die vanaf maart '84 in 8 afleveringen op de buis werd gebracht. De serie. geschreven door Alexander Pola 
en Chiem van werd in '83 opgenomen op het Hees-terrein dat voor die gelegenheid was 
omgetoverd tot het M~-'"·,r,~ van HOL (Hoop Doet Een groot aantal Hezianen trad op als figu- 
rant in deze TV-serie en zij liepen hun trainingsrondjes over het veld in qezelschap van o.a. Tv-sterren als 
Gerard Cox, Courbois en Peter Tuinrnan. ln de serie werd HOL winnaar in de Nederlandse bekerfinale. 
ln een volle Kuip in Rotterdam zagen we een aantal Hezianen hun 'ere-rondje' lepen met de hooggeheven 
KNVB-beker. 

Achteraf mogen we mìsschìen wel zeggen, dat de TV-serie zorgde voor nieuw elan binnen de vereniging. Het 
aantal !eden weer senioren-elftallen en in bijna alle leeftijden narnen dee! aan de com- 

en dat alles had tot dat het hoognodig aan renovatie toe was. 

,v"'""'"''-' financiële middelen werden o.a. 
30 mei 1987 werd Deze 

uit de verkoop van î 000 loten à f 1 
van de loterij werd opgeluisterd met 

Hees-voetballer en nu het sportgezicht van 
old" scheidsrechter Davelaar. 

met o.a. Albert West en de Deurzakkers. werd op 28 oktober 1988 de laat 
verricht. De "~-~+r,~v" was een door Garage Smeeing gesponsorde Mitsubishi Colt 

even een verschil met de VW van De organisatie van deze loten] was in handen 
van R. en F Scholten. Extra geld voor de renovatie werd verkregen door het organi 
seren van een enorme rommelmarkt die op 23 mei í 987 op het Hses-terrein werd gehouden. Maandenlang 

en op zoek naar verkoopbare spullen die voor een groot deel 
de familie Baars aan de Toen de hekken op 23 mei î 987 's mor- 

werd het terrein bestormd door honderden koopjesjagers die voor een totaal- 
"'"''"v"'.nr10, van maar liefst f í Een schitterend resultaat voor de initiatiefnemers H. Walen, 
C. van Beem en W. Koot 

ln 1988 werd op initiatief van H. Walen het eerste voor de Hees-jeugd in nieuwe stijl georgani 
seerd, een sindsdien evenement waar door de jeugd en de begeleiding iedere keer weer 
met veel 

december 1982 

Gerrit de Korte trois op zun F-1 team. 

Enkele van deze F-Jes speien nog steed biJ Hees: 
2' van rechts staand is Pascal Kamerbeek 
(huidige keeper van Hees 1 ), 
3•· van rechts staand Peter Taurus (ook Hees 1 ). 
geheel hnks staand Peter Hurzondaal (Hees 2) 



Het "qezicht" van Hees in de '80 werd mede door de markante persoonlijkheid van G(errit) de 
Korte, kantine-beheerder en daarnaast leider van jeugd-teams (van F-pups tot A-junioren). 
Ook onder leiding van de trainers C. van Dorrestein en daarna G.J. Timmer slaagde het ie elttal er niet in om 
zieh einde jaren '80 aan de 2e klasse te ontworstelen. 

Wist u dat . 

* 

Harry Witte omuc,1.,u in Soest) in mei 1980 het doe! moest verdedígen in de 
degradatiewedstríjd Hees - Cobu Boys; dat perfect deed en daarmee Hees van degradatie redde? 
de door trainer 'ame' Gerrit de Korte nà de training desnoods persoonlijk onder de douche 
werden gezet? 
een scorebord in de verste hoek van het hoofdveld nog jarenlang de enige tastbare herinneríng 
is geweest esn de opnarnes van de TV-serie 'Schoppen Ttoet'? 
tijdens de opnames de he/e Rotterdamse de Hezianen toezong: "Beeren, Beeren, enz ..... "? 
Evert van Brumme/en zieh op 23 meí '87, de rommetmerkt, door zijn ploeggenoten voor 
een bedrag van f !iet tœetecreren? 

20 apnl 1988 



= 2000 

ln mei i 990 werd het 40-jarig jubileum op bescheiden wijze gevierd en werd het drastisch gerenoveerde en 
gemoderniseerde clubgebouw zonder veel 'poespas' in gebruik genomen. 
Na het seizoen '90/'91 werd trainer Timmer voor één jaar opgevolgd door Th. Hendriks. Weer een jaar later 
(onder trainer E. v.d. Brink) werd een sportief dieptepunt berei kt toen het i e elftal aan het einde van het sei 
zoen '92/'93 degradeerde naar de 3e klasse afdeling. 
De komst van Teus van Kommer (eerder trainer van '78 tim '82) resulteerde in mei '95 gelukkig weer in de 
terugkeer naar de 2e klasse al ging dat wel in etappes. Na de winst tegen Posthoorn (op het veld van 
Greenstars) dacht heel Hees de promotie op zak te hebben. 

Een paar dagen later was de euforie over en bleek dat er nog een tweede promotie-duel nodig was. Gelukkig 
voor een ieder die Hees lief had, wisten de spelers zieh opnieuw op te laden. De wedstrijd eindigde in gelijk 
spel en pas na strafschoppen werd er van FCMM gewonnen. P. v.d. Deijssel, E. Jansen, E. de Gier (winnende 
stratschop), W. Blankestein, J. v.d. Brink, H. Uitdenbogaard, R. Westra, P. v.d. Hoek, R. Schadee, P. Teunis, 
D. Brandenburg, R. ten Haaf, P. Gastein en P. Kamerbeek haalden de promotie binnen. 

1995: Kampioen 
Trainer Teus van Kommer ging op 
de schouders van Ewout Jansen 

en Wout Blankenstein 

Na J. v.d. Veer, T. van Kommer en "interim trainers" H. de Bree en A. v.d. Veen, kwam R. Daselaar in het sei 
zoen '97/'98 voor het eerst als trainer van de selectie aan het roer. (ln de twee jaar daarvoor was hij verant 
woordelijk voor de A-junioren). ln i 999 kon, na een lange en enerverende na-cornpetitle, de fe! begeerde pro 
motie naar de inmiddels 5e klasse worden afgedwongen (de 'afdeling' was inmiddels door de KNVB opge 
heven). 

ln 1993 zag een nieuwe Hees-teig het levenslicht. Op initiatief van R. en E. Looysen, E. Lazonder, P. de Jong 
en C. van Slegtenhorst werd de zaalvoetbalafdeling opgericht. Al snel werd er met 3 teams aan de competi 
tie deelgenomen en al in het 2e seizoen behaalde het eerste het kampioenschap. 
Jammer genoeg moest na 4 seizoenen besloten worden om het zaalvoetbal te beëindigen. De voornaamste 
redenen hiervoor waren de concurrentie van de andere Soester zaalvoetbalverenigingen en de tanende 
belangstelling vanuit de eigen vereniging. 

Traditie is binnen de vereniging Hees een belangrijk goed. De Club-kleuren zijn vanaf de i e dag rood-wit en 
zullen dat ook blijven. Alles wat goed, leuk en gezellig is blijft eveneens. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijk 
se fietsdag voor de !eden van de vereniging; het jaarlijks terugkerende "buurtvoetbaltoernooi" dat sinds '9i 
tijdens de herfstvakantie voor de gehele Soester jeugd wordt georganiseerd door de jeugd-afdeling; de maan 
delijkse klaverjasavonden onder regie van J. Grift en R. van Orie; en het "graspollentoernooï' voor de lagere 



elftallen (sinds een paar jaar zelfs met internationale deelneming). 
Traditie is óók de rood-wirte collectebus, die jarenlang door voorzitter Gerth zelf were. en waar 
nu Opa Gerrit van Drie trouw elks thuiswedstríjd van het î e mee langs de toeschouwers 
Traditie is eveneens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Zo ook op Oi-01 -î 998 toen de Cv-ínstaltatie kapot 
gevroren was en iedereen, gehuld in warme jas, das, pet/hoed en handschoenen, elkaar een nleuw 
jaar toewenste. En ..... wat dacht u van de jaar!ijkse "werkdaq" aan het einde van het seizoen? 

De zorg om het hoofd financíeel boven water te kunnen houden is tegenwoordig geen enke!e 
vreemd. Ook in dat opzicht kende en kent Hees zijn "ups en downs" ln dat licht dient dan ook de 
in '94 van de 'Club van iOO van de v.v.Hees' te worden gezìen met als voomaamste doel de 
waar de nood het hoogst is, te kunnen ondersteunen. Een jaar op 15 december 1995, werd de 
GeJoTo (Gerard Joop Ton) in het leven geroepen en menigmaal is er inmiddels een beroep op deze stichtíng 
gedaan. 

Het 50-jarig jubìleum zal groots worden gevierd in mei 2000 (zie het programma elders in dit 
de hoogtepunten zal ongetwijfeld zaí de laatste trekking van de jubileum-loterij Met de van 
deze loterij zaí o.a. het toegangspad naar het sportcomplex kunnen worden verhard. 
(Verlichting en een fìetspad werden al eerder door een aantal Hezianen zelf gerealiseerd). Daarrnee zal een 
lang gekoesterde wens in vervu!líng kunnen gaan. 

Wist u dat . 

* bet 1 Oe jeugd-voetbafkamp nog 
steeds onder bezieletuie leiding 
stand van Hans Walen en Nico 
Voet? 

* het dierengeluidenspe! in de nacht 
van zaterdag op zondag nag 
steeds een topper en dat er in 
die nacht heel wat 'nieuwe' dieren 
te horen zijn random het Hees 
terrein? 

* in 1991 een dee! van de Hees 
jeugd de Paasvakantie doorbracht 
in Stuckenbrock (Duits/and) voor 
een vríendschappefijk, internetio 
naal toemooi? 

* het Hees-terrein (en kantine) 
jarenlang een tustpunt was voor 
de wandelaars van de 
Amersfoortse 2-daagse? 

* Jaap van der Veer in aprii '92 zijn 
500 wedstrijden voor Hees vot 
meekte m een afscheìds-wedstrijd 
tegen s.o.Soest? 

* Teus van Kommer in '94 sprak: 
"Over teruggaan naar Hees hoef ik 
nooít lang na te denken"? 

* S. Brandenburg de grootste 
sor" van de jeugdafdelíng is? 

* Henny Huisman in november '98 
Hees met een bezoek vereerde en 
dat hij, dankzij Jolanda Wiss, trai 
ner Ron Dase!aar te grazen nam? 

i 997 was een succesvol [aar voor trainers J. Hoefman en F. v.d. Meer, 
want hun A-team werd kampioen. 

Jolanda Wiss, Hennie Huisman en Ron Dasolaar 



Het traditionele buurtvoetbaltoernooi Wat zou Hees z1jn zonder dames? En zo zijn er véél meer! 

Selocue v. v. Hees seizoen 1998-1999 



50 Jaar na de oprichting mogen we constateren dat de vereniging Hees nog steeds gezond en springlevend 
is. 
Dit mede dankzij een aantal erg trouwe sponsors. die ieder jaar weer en vaak achter de schermen bijdragen 
aan een stukje continuiteit van de vereniging. 
De jeugdafdeling is grater dan ooìt en ieder jaar weer wordt het sportcomplex stapje voor stapje uitgebreid 
en verfraaid. Een paar dingen zijn de afgelopen 50 jaar niet veranderd: een grate onderlinge saamhorigheid 
en er 'staan' als het nodig is (zowel op het veld als wanneer het gaat om een stuk zelfwerkzaamheid) met als 
enig verschil dat de bouwers van toen vervangen zijn door andere namen. 

Traditie en gezelligheid voor jong en oud staan nog steeds hoog in het vaandel van deze jubilerende vereni 
ging. 
Met die ingrediënten als "bagage" gaat Hees vol vertrouwen de toekornst en het volgende jubileum tegemoet. 
De basis hìervoor werd 50 jaar geleden gelegd door een aantal Hezíanen met het hart op de goede plaats. 
Laten we er met z'n allen aan werken om dàt zo te houden! 

Het a/scheid van P. v.d. Deijssel en H. Uitdenbogaard 1999 
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