


Als de huidige vloer niet naar uw zin is, om welke 

reden dan ook, begin dan in uw nieuwe huis met 

een nieuwe vloer.

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

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

Ligt er nog een mooie vloer, dan is het niet nodig 

om die te vervangen. Laat hem dan opknappen of 

wellicht is een onderhoudsbeurt al voldoende. 

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

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

Een nieuwe vloerEen nieuwe vloer òfòfòfòf opgeknapte vloer

Gefeliciteerd 
met uw nieuwe huis

Koningsweg 2-03, Soest

tel. 035 - 656 40 24

info@houtenvloerenpaleis.nl

www.HoutenVloerenPaleis.nl

Is de vloer in het nieuwe huis naar uw zin? Nee? Wij 

adviseren u graag over het opknappen, onderhoud 

of vervangen van de vloer.

Voetbal strippenkaart 

Hou je van voetballen? Ben je tussen de 4 en 6 jaar oud? 

Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
vv Hees! Iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

Kijk voor meer info op: www.vv-hees.nl
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Dorresteinweg 72b, Soest | 035 601 2883 
info@vaarderhoogt.nl | www.vaarderhoogt.nl
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Voorwoord bestuur 

Allereerst wil ik jullie namens het hoofdbestuur van vv Hees de beste wensen voor 2019 overbrengen. Laat 

het een jaar worden met veel (voetbal)liefde, (voetbal)geluk, (voetbal)plezier en (voetbal)gezondheid. 

Op 1 januari jongstleden was onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw kijken we dan terug op 

het jaar dat we achter ons hebben gelaten en aansluitend benoemen we de doelen voor het jaar dat voor 

ons ligt. Wat betreft 2018 hebben we gesproken over de sportieve prestatie van ons eerste elftal, de 

promotie naar de derde klasse, het kampioenschap van het derde elftal en de meerdere topprestaties 

vanuit de jeugd. Ook hebben we stilgestaan bij ons jeugdkamp en de inzet van vele vrijwilligers bij de grote 

hoeveelheid activiteiten (kijk maar eens terug op onze website en het wordt snel duidelijk wat we allemaal 

doen). Als laatste was er een woord van dank aan onze sponsoren, de club van 100 en de vrijwilligers die 

onze club ‘das vrij’ hebben gemaakt.  

Voor 2019 staan er een aantal doelen centraal: handhaving in de derde klasse, verbinding jeugd-senioren, 

minimaal 3 seniorenelftallen, meer jeugd, veel plezier en de organisatie van ons 70-jarig bestaan in 2020. 

Het belangrijkste doel voor 2019 is de realisering van de plannen voor een nieuw clubhuis én een 

kunstgrasveld. Voor de jaarwisseling heeft ondergetekende een gesprek gehad met wethouder Harrie 

Dijkhuizen. Met elkaar gaan we definitieve plannen ontwikkelen die uiterlijk in mei 2019 ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Vanuit Hees is een groep ‘kwartiermakers’ samengesteld die het 

voorwerk gaan doen. Deze groep bestaat uit: Piet van de Heuvel, Peter Teunis, Ben Kuijer en Ed Knies. De 

kwartiermakers leggen hun plannen voor aan het bestuur, het bestuur neemt aansluitend de definitieve 

besluiten. Daar waar nodig zullen de leden geraadpleegd worden. Indien er goedkeuring voor de plannen 

komt zullen we snel overgaan tot de bouw van een nieuw clubhuis en de aanleg van een kunstgrasveld.  

Nog even volhouden en dan is deze lange reis achter de rug en kunnen we met elkaar nog lang genieten 

van een nieuwe accommodatie op onze mooie locatie. Let maar op, 2019 wordt ons jaar! 

  

Namens het hoofdbestuur en met een groet  

Ed Knies, voorzitter vv Hees  
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Edelherten uit Flevoland zoeken asiel !! Breaking News! 

Welkom in 2019, we verrassen jullie direct met een Nieuwjaarsnummer, waarin uiteraard een 

terugblik op de eerste helft van dit seizoen niet achterwege zal blijven. 

Een aantal hoogtepunten passeren hier al de revue en dan beginnen wij meteen maar  met  

het grote nieuws uit alle krantenkoppen : In de oudejaarsnacht zijn ongeveer 500 grote 

grazers in de Oostvaardersplassen in paniek over de omheining  gesprongen, nadat zij in de 

bosjes aldaar opkomende pief-paf-poef geluiden hadden vernomen ten teken, dat de grote 

massaslachting aanstaande was. Via de A27 en de A1 en de Wieksloterweg bereikte het edele 

gezelschap op de ochtend van Nieuwjaarsdag  de kantine van de voetbalvereniging Hees, 

waar voor een warm onthaal met oliebollen en chocola was gezorgd. Het bestuur had er geen 

moeite mee direct een asielprocedure in te zetten en de rendieren mogen daardoor een heel 

jaar gratis rondhuppelen in het aanpalende bosgebied.   

Eind 2019 kan de v.v.Hees voor veel geld deze asielzoekers onderbrengen bij restaurant het 

Spiehuis, waar zij als hertenbiefstuk of reerug mogen aanzitten bij  het kerstdiner. 

 

De ontzettend hete ,droge en verzengende zomer van 2018, zorgde wat betreft de 

voorbereiding van onze voetbalelftallen voor de nodige problemen en moesten wij ons in 

allerlei bochten wringen om toch wat conditie op te doen. Achter het Baarns Lyceum werd 

toch nog een groen stukkie gras gevonden om wat op te oefenen, al moesten we wel stiekum 

over de hoge, met prikkeldraad behangen, afrastering klimmen wat menige kleerscheur ten 

gevolge had.  Gelukkig viel er dan in september dan toch een beetje regen, zodat de 

competitie dan toch van start kon gaan. De KNVB had Hees aangewezen als proefkonijn van 

het nieuwe fenomeen, de VAR,(de nieuwe doellijn-technologie),maar de goede 

cameraopstelling kon niet worden opgehangen doordat de geschikte bomen al eerder waren 
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omgehakt. Dus werd besloten een plekkie achter in de kantine te gebruiken,  dat normaliter 

het thuishonk is van de befaamde Heziaanse kaartklup JKNK (jekenniekaarten) . Daar kon 

tijdens het rondje kraken een camera worden opgesteld, welke door de gezellig uitpuilende 

Joop Makkelie in de gaten werd gehouden of de bal ook inderdaad over het lijntje was 

gegaan. Helaas werd het uitzicht steevast belemmerd door voor het raam springende 

supporters van de tegenpartij en is dit experiment voorlopig in de ijskast gezet in afwachting 

van de bouw van een nieuw klupgebouw, dat volgens het bestuur komend jaar in de steigers  

staat.(tenminste…..toch in ieder geval in 2030) 

 

In oktober deed zich ook nog een opmerkelijk voorval voor toen op uitnodiging van de 

gemeente Soest een bekende dassenfamilie uit Soesterberg de aanval inzette op het 

hoofdveld van de v.v.Hees en met hun graafmachines schade aanrichtten aan het malse gras.  

Afkeuring van het veld was aanstaande, maar een vrijwilligersleger van Rode Wolven zetten 

de tegenaanval in en hebben de dassen verjaagd richting de psychiatrische kliniek te Den 

Dolder. Klasse, heren! Gelukkig hing mijn das thuis nog aan de kapstok, een gelukkie! 

 

En dan hadden we in december nog het grote spektakel tegen het danig afgezakte VVZ’49 ( 2 
achtereenvolgende degradaties), dit bleek vooropgezet, want ze wilde eindelijk eens ook een 

dorpsderby meemaken. Ruim 600 bekende en onbekende Soester voetballiefhebbers genoten 

van een voetbalgevecht op het scherpst van de snede met een uiteindelijke 2-2 eindstand. 

Deze wedstrijd stond aangeduid als risicowedstrijd,  want in het verre verleden werd nog wel 

eens met klompen op de weinige hersenen in geslagen!  In het bos stonden dan ook 2 

pelotons van de ME opgesteld, klaar om in te grijpen.  Vooral ook omdat  vanuit Parijs die 

morgen een fors aantal “gele Hesjes” was gesignaleerd, die gewapend met kleurpotloden en 

krijtjes de boel wel eens in elkaar kwamen rammen.  Gelukkig bleek dit alles loos alarm want 

de “gele hesjes” waren vrijwilligers van het Heziaanse volksleger, die door het bestuur waren 
gevraagd de orde door de drukte van deze bijzondere dag te bewaren en toezicht te houden 

op overmatig alcoholgebruik en losslingerende injectiespuiten! Gelukkig kunnen we ter ugzien 

op een spetterende vereniging dag ,waar we nog lang met plezier op zullen terugkijken! 

 

Na de bijzondere promotie van ons vlaggenschip is ,ligt de prioriteit qua voetbal dit jaar op 

het behoud van het derde klasseschap en dit gaat gepaard met vallen en opstaan. Tot nu toe 

hangen we nog in het rechter rijtje, maar was het voetbal beslist acceptabel.  Echter voor 6 

gelijke spelen krijg je maar 6 punten en dat schiet niet erg op. Zaterdag19 januari herstarten 

wij de kompetitie tegen FZO in Zeist, de kampioen van vorig seizoen , maar nu troosteloos 

onderaan bungelend. Bij winst kunnen we weer wat ruimer ademhalen.  Die benodigde 

zuurstof wordt dit weekend opgesnoven, want daar hebben we een trainingsweekend in het 

Spaanse Callela voor belegd.(toe maar!) 

 

Ik stop d’r mee, want ik moet nog een heleboel dollartjes voor de Muur binnenhalen,  

 

                                                                     Garoetes van Donald J.Luizenbosch 
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De roddelpagina van tante Betje 
Rutger en Jeffrey zijn met hun JO19 giganten, op zeer overtuigende wijze winterkampioen 

geworden met maar liefst 30 wedstrijdpunten. Dat betekent dat ‘’de sponsoren’’ van dit 
sterrenteam alvast diep in de eurobuidels kunnen tasten. In de tweede helft van dit seizoen 

worden de jongens hoger ingedeeld, maar we verwachten dat er ook dan volop wordt gescoord al 

zal het wel meer moeite gaan kosten. De ‘’sponsors’’ zijn gewaarschuwd en kunnen gewoon 
doorsparen. 

 

Iedereen weet allang dat onze Robbert Schadee twee erg grote hobbies heeft te weten vaak en 

graag met zijn meisjes naar pretparken gaan en ook vaak en graag lekker lang vertoeven in cafe 

het Puntje, maar… Nu heeft tante Betje wel een heel verassende kant van Robert ontdekt, 
namelijk dat hij een enorme fan is van Andrea Bocelli en in het bezit is van diens gehele CD-

collectie en deze ook nog een met zijn ogen dicht kan nazingen.  

 

Bij het prestigieuze dart/biljarttoernooi dat jaarlijks eind december bij onze grote vriend Willem I 

wordt georganiseerd door Ben Kuijer en Piet van de Keutel heeft het koppel ‘’Beem-Beer’’ (Co en 
Ferry) de felbegeerde bokaal in de wacht gesleept.  Zoals verwacht eindigde het kale 

sloopkogelduo ‘’Baars-Broek’’ op de allerallerallerlaatste plek op deze gezellige zaterdag de 22e 

december.  

 

En dan de wintersport in Westendorf/Tirol. Tjongejongejonge wat heeft onze visueel gehandicapte 

Eddepet zich weer dagelijks vreselijk misdragen getuige de vele filmpjes op facebook geschoten 

door de bekende Heziaanse cameravrouw Yvonne. Heel Oostenrijk is inmiddels bekend met Ed zijn 

goddelijke blote bast act. Bovendien heeft hij zich overmatig te goed gedaan aan het versnaperen 

van vele alcoholische shotjes (het lijkt wel een Kroontje), waardoor hij ’s nachts zowel van boven 
als van onderen dusdanige geluiden produceerde waar een dierenpark jaloers op zou wezen. En 

die zijn ‘’slapie’’ Patrick Lamers de hele week slapeloze nachten bezorgde. En dan heeft hij ook nog 
tegen zanger Wolter Kroes gezegd dat die dik, lelijk en onbekend is. Voor de 

rest is Ed wel een aardige gozer hoor.  

Dan ook nog maar te zwijgen over het vriendinnetje van Timo, Sarah 

genaamd. Ook zij werd diverse malen gewaarschuwd voor geluidsoverlast 

en dreigde het hotel te worden uitgezet. Gelukkig heeft Bas het hele 

gezelschap weer veilig thuisgebracht na een oergezellig weekje Tirol: Ein 

Prosit der Gemutlichkeit!  

 

Het nagelnieuwe animatieteam, bestaande uit Petra, Yvonne, Marloes, Ed 

en Bart hebben een heerlijk Sinterklaasfeest georganiseerd voor de 

allerjongste heziaanse kotertjes met twee hele ondeugdende Zwarte (ja 

echt zwart) Pieten, die het geheel extra opleukten. Hulde hiervoor… 

Tot slot wenst Tante Betje alle grote, kleine, dunne, dikke, lelijke, mooie, 

leuke en niet zo leuke Hezianen én ook Ed, een mooi, gezond en sportief 

2019 toe…. 
 



Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 

W.C. Overhees - SoestWW

dinsdagochtend van 10.00 - 13.00

vrijdag van 9.00 - 18.00

       Tel.: 033 - 29 81 961TT

       Mob.: 06 - 222 39 101








 van der meer b.v.

installatie en dakbedekkingstechnieken
Laanstraat 82 Soest Tel. 035 - 6024699TT

Naast teamsponsoring zijn er de volgende interessante opties:
•
•
•

Interesse om ons mooie Hees te ondersteunen? Voor meer informatie:
•
•
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Na een fantastisch voetbalseizoen dat vorig jaar werd afgesloten met een kampioenschap is de 

klad er in gekomen bij HEES 3. Waar bij een aantal vorig jaar een enorme drive aanwezig was om 

dit te behalen is dit plotseling verdwenen. Oorzaken hiervoor zijn moeilijk te geven. Verzadiging 

lijkt uitgesloten omdat juist diegene vorig jaar voor het eerst in hun leven kampioen zijn gewor-

den. Je zou dan ook een extra drang verwachten om dit glorieuze gevoel nogmaals te krijgen. Dit 

alles is heel jammer omdat dit elftal in potentie beter uitgebalanceerd is dan vorig jaar. Meer ba-

lans in de as en een betere achterhoede. Versterkingen met een super back Marc Schimmel en 

gelukkig een vervanger voor onze geblesseerde doelman door John Verhorst. Hij moet nog wat 

groeien in zijn rol (letterlijk hoor niet figuurlijk dat zit wel goed namelijk) maar hij heeft potentie. 

Natuurlijk speelt mee dat er jongens langdurig geblesseerd zijn. Patrick Tammer voor een heel 

seizoen uitgeschakeld i.v.m. een dubbele hernia, Willem Vernhout idem dito. Voor het elftal zeker 

een gemis, is het niet vanwege hun kwaliteiten dan wel door hun innerlijke drive. Altijd aanwezig 

op trainingen en gaan voor de volle 100%.  

Wat is er dan? 

Trainingsopkomst is schrikbarend laag. In het openbaar zal ik niemand schofferen maar er zijn er 

een stuk of 5 permanent afwezig op trainingen. Afzeggingen voor wedstrijden waardoor je soms 

maar met 9 man staat en een beroep moet doen op jongens uit andere elftallen! Schandalig als je 

het mij vraagt! 

Ligt het dan wellicht aan de trainer/coach? 

Zou kunnen echter niemand van het elftal geeft te kennen dat de trainingen niet goed zijn of dat 

er dingen anders moeten. Vorig jaar werd je kampioen maar wellicht chemie uitgewerkt. Als dit zo 

is, geef het aan! 

Samen trainen met HEES 2 dan soms een reden? 

Zou kunnen echter dit is pas een aantal weken en niet vanaf het begin van het seizoen. Het speelt 

echter voor een aantal wel mee denk ik! 

Hoe nu verder? 

Al met al staan we er toch nog redelijk goed voor. De 5de plek na 8 wedstrijden met 6 punten ach-

terstand op de nummer 1. We hebben nog 14 wedstrijden te gaan dus alles is nog mogelijk! Ver-

der zijn er gelukkig ook een 8-tal jongens dat er wel alles aan doet en dat wel bijna altijd aanwezig 

is. Voor hen is dit bericht dan ook niet bedoeld natuurlijk! 

Dus mannen 2019 nieuwe voornemens! 

Gewoon elke donderdag weer trainen! 
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Weer luisteren naar jezelf en naar je verplichting (dat is het nl wanneer je besluit te gaan voetbal-

len)! 

Gun je partner zijn of haar pleziertje maar zaterdags voetbal jij! 

Kom op donderdagavond met je luie reet van die bank en ga gewoon trainen zoals het hoort! 

Stop met het verzinnen van smoesjes en uitvluchten! (werken doe je overdag en je partner is echt 

niet altijd weg of afwezig op donderdag) 

Stop met die onophoudelijk slechte smoezen waardoor je helaas niet aanwezig kan zijn bij training 

of wedstrijd! Als je een echte kerel bent kom je gewoon en anders ben je gewoon een slappe zak 

die niet eerlijk durft te zijn tegenover zijn voetbalmaten en deze liever voorliegt en laat barsten 

dan aanwezig te zijn! 

Zijn er dan alleen maar vervelende dingen? 

Nee natuurlijk niet!  

Op donderdagavond blijven er steeds meer jongens na de training nog een biertje drinken en zij 

hebben het dan super gezellig. Dat alleen is al een reden om te komen mannen. 

Verder is men tijdens de wedstrijden super fanatiek en doet men echt hun best. Trainingsachter-

stand is helaas merkbaar bij een aantal. 

Rik Altena is op de weg terug en zou zomaar dit seizoen zijn eerste minuten kunnen maken en Rick 

vd Bos is weer terug op het oude nest en versterkt het team zowel in de spits als op het doel! 

Niels van Mourik is op wereldreis en heeft helaas sinds december zijn voetbalschoenen aan de 

wilgen gehangen. Het laatste bericht is, dat hij zich prima vermaakt en zichzelf in topconditie 

houdt. Hij gaat al keurig richting de 120 kg. 

Tot slot is de transfermarkt weer geopend! Versterkingen zijn onderweg en wij hopen u hierover 

in het volgende Heesblad verder over te kunnen informeren. 

Tot slot nog een zeer positief punt over de jongens van HEES 3! Ze verzinnen smoezen, ontduiken 

zaken maar ze zijn alles behalve lui! Man man man wat een ongelooflijke drang naar voren hebben 

jullie! De ene na de ander spelersvrouw raakt zwanger. Wat dat betreft kunnen jullie prima scoren! 

Hormonen vliegen heen en weer bij jullie vrouwen en dus gaan jullie na gedane arbeid direct weer 

in het gelid staan voor jullie dames. Prima, ga zo door maar niet op donderdagavond en zater-

dag!!! 
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Vanuit de trainersstoel: 

 

Na een geïmproviseerde voorbereiding gaan wij voor een nieuw hoofdstuk in de derde klasse D van 

het zaterdagamateurvoetbal. Een derde klasse met een aantal bekende en onbekende 

tegenstanders waarmee wij ons mogen gaan meten dit seizoen. Over het eerste gedeelte van de 

competitie kunnen wij denk ik gematigd tevreden zijn. In geen enkele wedstrijd zijn we kansloos 

geweest en in een aantal wedstrijden hebben wij zelfs knap resultaat weten te behalen. Voetballend 

gezien en met het omgaan met tegenslagen moeten wij nog een aantal grote stappen zetten! Met 

meer geluk, teamgeest en volwassenheid hadden wij een punt of zes meer kunnen hebben dan de 

twaalf die nu het geval zijn. We staan nog steeds op een plek die aan het eind van het seizoen recht 

geeft op directe handhaving en dat is en blijft de doelstelling van de spelersgroep en de trainer.  

 

In oktober aangegeven bij de TC dat dit mijn laatste seizoen zal zijn bij deze mooie bijzondere 

vereniging. Na drie en half jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging en voor de spelersgroep een 

nieuw gezicht. We kunnen terugkijken op twee succesvolle seizoenen met twee periodetitels en 

vorig jaar de bekroning met promotie. Dit jaar blijven de prestaties helaas wat achter bij de twee 

eerdere  succesvolle seizoenen.    

 

De tweede seizoenhelft hopen wij met jullie steun en support onze doelstelling te gaan realiseren.   

 

Met sportieve groet, 

Harold Valkenbrug 

https://static.reto.media/vvheesnl/fotoalbum-hees1/hees-1-seizoen-2018-2019.jpg


Notariskantoor

De Jager - Bokdam - De VisserVV

Notarissen

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

   Van VV Weedestraat 2WW Postbus 3011 TelefoonTT 035-6012315*

   3761 CE  Soest 3760 DA  Soest TelefaxTT 035-6021460

Knip-Oog
Hairstyling & Visagie

Hartweg 70 - Soest - tel. 035-5881646

Openingstijden:

Dinsdag: 09:30 - 18:00

Woensdag:WW 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  77

Tel. 035-602 TT 11 6711

Tel. 035-60TT 1 91 1811

Fax 035-601 31 77

info@stomerijprimeur.nl

www.stomerijprimeur.nl
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Al een aantal jaren wordt de wereld overspoeld door Hezianen die zo nodig de Heesdas moeten 

tonen op de locaties waar zij zich bevinden. Is dit wel zo verstandig vraag ik mij af. Kunnen wij 

Hezianen ongestoord maar overal laten zien en weten wie wij zijn of gaan de natuurwetten uitein-

delijk tegen ons werken. 

Net als u allen ben ook ik er trots op een Heziaan te zijn. Dat zit in je bloed, je genen, je chromo-

somen oftewel in je volledige DNA!  

Hezianen herkennen elkaar in alles wat ze doen, het is één grote familie! Het mooie is dat binnen 

die familie iedereen welkom is. De acceptatie is afhankelijk van hoe jij jezelf opstelt. Kort gezegd, 

”je past er wel of je past er niet bij”. Een andere optie is er namelijk niet! En door al de foto’s van 
de Heesdas ontstaat er één grote dassenfamilie! 

Net als u allen ben ik ook trots om de das overal te zien verschijnen en toch zit het mij niet lekker! 

Hoe kan het toch dat wij ineens grote problemen hierdoor ervaren. 

Was het eerst iets wat in ons voordeel werkte, wat maakte dat Hees en Sec niet samen konden 

gaan, is het nu ineens een enorm probleem! 

Denkt u eens in wat de Heesdassenfamilie voor positiefs heeft gebracht. Naamsbekendheid over 

heel de wereld in iedere uithoek van onze planeet! 

Echter…… 

De Heesdas was het ineens zat! De hele dassenfamilie besloot in augustus en september terug te 

komen naar ons complex i.p.v. te blijven op de locaties waar ze gesignaleerd waren.  

De drukte die hierdoor ontstaan is op onze velden heeft geleid tot ernstige schade aan ons terrein. 

Dus mensen wees voorzichtig met de das! Deze is echt niet overal voor in te zetten en wanneer u 

dat toch doet houd deze dan in toom om zo te voorkomen dat ze schade aanrichten aan ons com-

plex! 

 

Vriendelijke groet, 

Wil de Das 
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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./faxTT 035-6027372

37663766 WK  SoestWK  Soest MobielMobiel 06-5430258406-54302584

KORLAAR RecyRecyR cecyecy linclinc glinlin bvbb

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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Voorwoord van de jeugdcommissie 
 

Winterstop! 

 

We hebben de feestdagen weer achter de rug en gaan ons weer langzaam voorbereiden op de voorjaars 

competitie. 

Maar voor we dat doen, kijken we nog even achterom naar de eerste maanden van seizoen 2018-2019. De 

teams waren samengesteld en we konden van start, enkel zaten we lastig met de jongens onder 14 en de 

meiden onder 19. Na wat gesprekken met andere clubs kwam de oplossing voor het  onder 14 team uit de 

polder. VVZ zat ook lastig in deze categorie en na wat gesprekken is het VVZ-Hees jo-14 team opgericht. Ze 

hebben het eerste deel  van de competitie de thuiswedstrijden bij VVZ gespeeld. Na de winterstop zullen ze 

dat bij Hees gaan doen.  Na een goede start waren de resultaten in de laatste weken iets minder goed.  

Maar niet getreurd, jullie kunnen er straks weer volop tegenaan. Succes!   

De meiden zijn dames 18+ geworden. Dit is een 7x7 competitie die op vrijdagavond wordt gespeeld. Ze zijn 

in de eerste helft op de 2e plaats geëindigd. Top gedaan meiden en er zijn in de voorjaarscompetitie 2 extra 

teams bijgekomen, wat extra wedstrijden spelen betekend. Succes en maak er wat van! 

Ook hebben we een kampioensteam in de naam van JO19-1. De mannen zijn overtuigend kampioen 

geworden met mooie uitslagen en goed voetbal. Super prestatie en nu op naar de voorjaars competitie! 

De JO17-1 zit nog in de race voor het kampioenschap. Zij moeten half januari de laatste wedstrijd spelen 

voor het kampioenschap.  Ook doen zij nog mee in de beker. Kortom prima gepresteerd en zorg dat die 

schaal naar onze club komt! 

De JO-16-1 heeft het lastig gehad in de 1e klasse. Mede door veel blessures konden ze vaak niet met volle 

kracht aan de wedstrijden beginnen.  Mannen we gaan er vanuit dat het kwartje in de voorjaarscompetitie 

ook eens jullie kant opvalt. Geef het niet op en probeer die punten binnen te  halen. Jullie hebben een goed 

team. Succes.  Ook de JO15-1 moet nog een wedstrijd spelen in januari. Als de concurrentie punten laat 

liggen en zij winnen kan het ook bij deze mannen nog spannend worden. Succes mannen en zet hem op!  

De JO11, JO10 en de JO8 hebben ook goed gepresteerd. Gewoon hun wedstrijdjes gewonnen en af en toe 

wat verloren maar we kunnen ook trots zijn op deze teams. Goed gedaan. Kortom, een prima 

najaarscompetitie voor de jeugdafdeling van onze club. 

Over een aantal weken  start de voorjaarscompetitie. Iedereen is nog in afwachting hoe de KNVB de teams 

weer ingedeeld heeft. Dit zal binnenkort kenbaar gemaakt worden. We gaan in de jongste categorie wel 

met 2 extra teams starten. Een JO9-1 en een JO8-2 zal aan de start verschijnen. Dit is een mooi gegeven 

voor onze club omdat de aanwas van onderuit belangrijk is voor de continuïteit van de vereniging. Wij 

hopen dat de kinderen het naar hun zin gaan hebben in de nieuwe teams. Succes en we gaan jullie volgen. 

En ja hoor, we gaan de voorbereidingen weer opstarten voor de afluister van het seizoen, het jeugdkamp.  

Dit zal weer de nodige inspanningen gaan kosten voor de groep vrijwilligers die deze kar trekken. Wij zullen 

iedereen hiervan op de hoogte houden in de aankomende maanden.  

De trainingen zullen aankomende week weer starten en we hopen dat jullie er weer zin in hebben, wij wel. 

Succes en we zien elkaar langs de velden.  

 

 

Met een sportieve groet, 

  

 

Namens de jeugdcommissie 

Sander Rijnja 
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De Toekomst 

 
 

 

 

Op 15 december vorig jaar hebben deze kanjers: Noud, Daan, Matteo, Giuliano, Jimmy, Fien, 

Wesley en Allon hun eerste oefenwedstrijd gespeeld. 

Ik, maar ook alle ouders, heb genoten van jullie enorme inzet en doorzettingsvermogen. 

Na de wedstrijd mocht iedereen nog een penalty nemen. 

Een zeer geslaagde ochtend! 

Binnenkort komt Eemboys bij Hees op bezoek voor een wedstrijd. 

 

Wiebe 
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Hees 08 - Roda 08 
  

Het was lekker weer om te voetballen. Roda is vandaag onze tegenstander en zien er sterk uit. Hees zag er 

scherp uit en waren ook scherp vanaf de eerste minuut. Hees kreeg naar een paar minuten het middenveld 

in handen. Hees scoorde na goed voetbal de 1-0 binnen. Door de goede tegenstand en hees af en toe 

vergat met zijn allen te verdedigen, scoorde Roda de 1-1 . 

Het was goed voetbal van beide kanten, de keepers stegen boven zichzelf uit. De rust kwam dan ook 

geroepen . Allemaal weer even op adem komen. De jongens en meid hadden het zwaar vandaag. De 

tweede helft ging weer beginnen. Door allemaal goed bij de les te zijn werden we beter. Na 2 minuten 

maakte hees dan ook de 2-1. Kansen 

genoeg aan twee kanten, door goed 

keeperswerk bleef het lang 2-1. Hees 

vergat ook de tweede helft wel eens te 

verdedigen met zijn allen. Gelukkig door 

een goede combinatie, over de as van 

het veld werd het 3-1. Nog een paar 

minuten te spelen . Met goed 

verdedigen trokken we de punten over 

de streep. 

 

 

 

 

 

Hees 08   - Hooglanderveen 08 

 
We kwamen op hees aan en de velden waren wit. 

Na overleg met de tegenstander en scheidsrechter , over de kleur van de bal, begonnen we om 9 uur. 

De wedstrijd ging gelijk op. 

Mooie acties en dribbels van beide kanten. 

Af en toe was er een kleine overtreding maar er kwamen ook kansjes. 

Helaas werden ze gemist of hield de keeper ze tegen. 

Hees hield het goal ook leeg , door goed verdedigen. 

Hooglanderveen ging goed mee in het hoge tempo van hees. 

Met de rust stond het nog 0-0. 

De jongens en meid waren lekker bezig. 

Dit moeten ze doortrekken in de tweede helft. 

Door de kou gingen we snel door met de tweede helft. 

De bezoekers hadden meteen goede acties. 

Na een paar acties tegen gehouden te hebben werd de bal van richting veranderd en was de keeper 

kansloos. 

Hees was aangeslagen en waren op dat moment meer bezig met Sint en zwarte Piet. 

Hooglanderveen scoorde dan ook de 0-2. 

In de korte pauze snel weer de puntjes op de i zetten. 

Door blijven gaan hees ,op de bal! 

Hoofd om hoog houden en kijken naar de bal. 
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Ondanks dat de koude neusjes weer de goede kant op stonden, scoorde Hooglanderveen 3-0. 

Helaas jongens en meid we hebben verloren , maar wel ons best en plezier gehad. 

Dat is het belangrijkste . 

 

Onlangs is ons een verbod opgelegd, wij mogen niet meer op het terrein van VV hees komen. Wij blijven 

jullie volgen en hebben van jullie genoten . 

 

De groetjes van de dassen familie Pieters. 

 

 



Als de huidige vloer niet naar uw zin is, om welke 

reden dan ook, begin dan in uw nieuwe huis met 

een nieuwe vloer.

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

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

Ligt er nog een mooie vloer, dan is het niet nodig 

om die te vervangen. Laat hem dan opknappen of 

wellicht is een onderhoudsbeurt al voldoende. 

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

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

Een nieuwe vloerEen nieuwe vloer òfòfòfòf opgeknapte vloer

Gefeliciteerd 
met uw nieuwe huis

Koningsweg 2-03, Soest

tel. 035 - 656 40 24

info@houtenvloerenpaleis.nl

www.HoutenVloerenPaleis.nl

Is de vloer in het nieuwe huis naar uw zin? Nee? Wij 

adviseren u graag over het opknappen, onderhoud 

of vervangen van de vloer.

Voetbal strippenkaart 

Hou je van voetballen? Ben je tussen de 4 en 6 jaar oud? 

Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
vv Hees! Iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

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

               

1 5
4

3
2
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Jongens en meisjes onder 10  
 

Dit is weer een nieuw voetbalseizoen waarin jongens en meisjes onder 10 jaar de kans krijgen om 

hun talenten te zien. Nou dan hebben we wel gezien zeg.  

 

In verband met de droogte en warme zomer mochten we de eerste zaterdag nog niet op Hees 

trainen en daarom naar de duinen gegaan waar partijtjes werden gespeeld. 

 

Maar als we dan eenmaal weer op het mooie gras mogen trainen dan vliegen de dribbels, passjes, 

scharen en wat voor schijnbewegingen nog meer je om de oren. Wat een pret hebben ze met z’n 
allen. De trainingen staan net als voorgaande jaren onder leiding van Wiebe. En blij ben ik dat ik 

zelf ook bij de trainingen aanwezig mag zijn. Net als onze stagiair Sadik die zich van zijn beste kant 

laat zien voor, tijdens en na de training.  

 

En wat doen we zoal op die training? Vooraf lekker een balletje schieten op de keepers, want oh 

wat willen we graag met z’n drieën in het doel staan, prachtig. En als de training dan begint, gaan 
we eerst even met z’n allen de goede en minder goede zaken van de wedstrijd bespreken. Wat 

ging er nu goed en wat kan er beter? Op die manier leren we wat we wél moeten blijven doen en 

natuurlijk wat we níet meer moeten doen. Goed zoals, dribbelen dribbelen dribbelen, maar komt 

er een tegenstander aan, dan heb je hopelijk al óver de bal gekeken waar de bal heen moet. 

Betekent ook van je medespelers beweging zonder bal.  

 

Daarna dus overspelen naar elkaar, gun elkaar de bal en zoek de problemen zoals (ja echt nu al, 

gemeen) tackelende tegenstanders niet op. Tackelen, ja dat doen wij gek genoeg niet op deze 

leeftijd. Wij blijven liever voetballen dan dat we meegaan met werkvoetbal, trouwens niet gezegd 

dat we dan niet kunnen. Want werkvoetbal kunnen zo ook bij de JO10.  Druk zetten op die 

tegenstander, geef 'm geen kans om de bal even aan te nemen en bij vlagen gaat dat er goed. 

Maar goed die training. Dus dribbelen links, rechts, binnenkant, buitenkant voet. Een rondje met 

verplichte schijnbewegingen zoals de schaar, overstap, dubbele schaar, ja die tegenstander wordt 

er helemaal duizelig van. We leren ook passen, eerst over 5 meter, tussen 2 pionnetjes door. Ach 

makkie natuurlijk, maar ja probeer dat eerst maar eens 20 x achter elkaar. Ja de concentratie 
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verslapt inderdaad, maar ’t gaat steeds beter. En dan die partij als prachtige afsluiting van de 

training. 

 

 

Zomaar een zaterdag (of toch niet).  

Gespannen voelden de kinderen aan dat er weer een belangrijke wedstrijd op het spel staat. De 

tegenstander, al eens eerder tegen gespeeld. Ging toen om een bekerwedstrijd die zo spannend 

ook door het scoreverloop met een enorme 8-8 als einduitslag. Ja als u ooit een wedstrijd wilt zien 

met veel doelpunten bent u altijd welkom als aandachtig toeschouwer, zaterdagochtend 09.00 

uur, Hees. 

 

Maar goed nu, die wedstrijd. Ik denk nét wat te veel spanning en heel veel inzet, na 1-8 achter 

toch nog verloren met 8-12. Tegenstander speelt soms met veel meer beleving en volle inzet, wat 

je ongedaan kunt maken door snel de bal heen en weer te spelen. Maar gelukkig hebben we ook 

wedstrijden gewonnen en vaak ruim, zelfs een paar keer met 19-1 tegen Spakenburg en zelfs 20-1 

tegen Hooglanderveen. De laatste wedstrijd voor de winterstop zelfs met 21-8 gewonnen. Tja 

beste spelers dit was echt een geweldige wedstrijd tegen een tegenstander die écht niet slecht 

was, maar jullie met veel overleg en overspel bijna elke aanval tot een doelpunt wisten te 

brengen. Mooi ook dat álle spelers en speelsters gescoord hebben, daar is voetbal voor bedoeld, 

trots zijn op je doelpunt, je mooie actie en je mooie pass.  Wiebe bedankt ook voor de 

voorbespreking voor die wedstrijd, was een belangrijke bijdrage. 

 

Rondom de wedstrijden is er ruimte voor pret, maar eenmaal op het veld: concentratie en 

beleving. Graag ook volgende keer tegen vriendjes uit je klas en laat je daarbij nou niet uit je spel 
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halen, daar zijn ze op uit. Maar nog beter: laat zien dat je als team beter bent dan hunnie, kun je 

maandag op het schoolplein tenminste opscheppen dat je beter was, toch?  

 

Trots 

 

Trots zijn we ook dat we weer van die mooie trainingspakken mogen lenen van de club. Als je 

daarmee het veld opkomt sta je bij wijze van spreken al met 1-0 voor. Bij thuiswedstrijden zijn we 

ook altijd blij dat er een scheidsrechters is. Vaak een speler van de oudere jeugd die het leuk vind 

om een steentje bij te dragen. En wat te zeggen van de gloed-je-nieuwe intrapballen die we in het 

begin van het seizoen gekregen hebben, zeg prachtig. De spelers zijn zich er ook van bewust dat er 

wat tegenover staat, want ook dat mooie rode shirt (en zoals hieronder ook de witte) past mooi bij 

onze spelers. 

 

Taken 

 

Die spelers hebben ook taken gekregen, tenminste alleen de aanvoerder. En omdat iedere 

wedstrijd iemand anders de aanvoerder is komt iedereen aan bod.  

Taken als: 

- voor de wedstrijd een rijtje maken om de tegenstander een fijne wedstrijd te wensen 

- ná de wedstrijd de tegenstander te bedanken voor de wedstrijd 

- in de kleedkamer na de wedstrijd de was in de plastic bak 

- en de mooiste is de kleedkamer netjes even aanvegen, zo heeft het volgende team weer een 

mooie entree.  

 

 

Mijn naam is Arnoud, vader van Lisa en Mike en coördinator bij de JO-11 en J10 van vv Hees 



Heeft u iets te vieren?

Huur onze ijskar eens.
Bestel een ijstaart, 

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

Nieuwerhoekplein 6
3761 HD  Soest
035 60 127 74

KONINGINNELAAN 27 - SOEST










Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
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Hees O11-1 

Januari 2019, 

De olliebollen hebben gesmaakt, de feestjes waren leuk en langzaam zijn we ons weer aan het 

voorbereiden op de voorjaarscompetitie. Maar eerst even een korte terugblik op de 

najaarscompetitie in 2018… 

 

We speelden deze in de 4e klassen tegen elf tegenstanders. Van de elf wedstrijden, wonnen we er 

vier, speelden we twee keer gelijk en verloren we er vijf. Dit maakte dat we met 14 punten op de 8e 

plek eindigen. De nieuwe spelregels zijn al redelijk ingeburgerd en ook de afmetingen van het veld 

worden uit het hoofd elke wedstrijd opnieuw uitgemeten. We spelen heel goed samen en hebben 

bijna allemaal een vaste positie in het veld. Er is een  teamspirit en we vinden op een goede manier 

de uitdaging bij goeie en minder goeie tegenstanders. Overwinningen worden met trots gevierd, 

verjaardagen zijn een feestje en bij verlies is het even slikken en balen, maar daarna vooral weer 

doorgaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We merken dat we het nog lastig vinden om in de aanval vanuit het midden mee te komen, maar 

ook om van voren mee te helpen in de verdediging is een doelstelling waar we de komende 

maanden met elkaar aan gaan werken. 

 

Sinds november wordt het team versterkt door Max van ’t Klooster en ook is er af toe hulp van 

(bijna) nieuwkomer Elize.  
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Helaas hebben we net als in het betaalde voetbal ook te kampen met wat blessures. We moeten 

onze middenvelder Evy en onze spits, tevens keeper, Wesley al een tijdje missen vanwege blessures. 

We hopen ze er snel weer bij te 

hebben. 

 

Wij gaan vol energie en sportiviteit 

2019 in en wensen dit ook voor alle 

andere teams en hun achterban.  

 

Tot langs te lijn!! 

 

Groet Maarten, Maurice & Joyce 

(leiders JO11-1) 
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Beste lotenverkopers van Hees, 

 

De Grote Clubactie zit er op, heel veel werk maar we mogen meer dan trots zijn op het 

eindbedrag. 

Trots zijn we vooral op de aller jongste jeugd, de JO7 en JO8, de JO10 en de JO11 wat hebben zij 

hun best gedaan! Maar ook de JO14, JO15 en zelfs de JO17. Deze teams hebben er dan ook voor 

gezorgd dat het eindbedrag zo hoog is geworden. 

 

Ook de verkoop van het Superlot (50 loten!) aan de mannen van Hees 1 heeft er voor gezorgd dat 

het eindbedrag lekker is opgelopen. Nogmaals dank jullie wel en hopelijk winnen we dat super 

feest! 

 

Wat jammer is, is dat het enthousiasme om te verkopen bij de wat oudere jeugd ver te zoeken is. 

Er is zelfs een heel team dat niet 1 lot heeft verkocht! Ook het inleveren van de boekjes was voor 

een aantal te veel gevraagd. Jammer dat zij geen idee hebben wat er met de opbrengst wordt 

gedaan. Dat ook zij gebruik maken van nieuwe ballen, ook zij dragen graag een mooi tenue en ook 

zij gaan mee op kamp. Volgend jaar delen we geen loten boekjes meer uit aan deze teams. 

 

Een paar top verkopers willen we graag even bij naam noemen, nl de top 3 van verkopers: 

Een gedeelde 1e plek is voor Sem Sluis en Duncan van der Meer, beiden 61 loten!  

De 2e plek is voor Mike Ophuijsen met 40 verkochte loten. 

De 3e plek is voor Luc Marsé met 37 verkochte loten. 

Dan nog het best verkopende team: de JO10-1 samen 151 loten verkocht! 

 

We zijn trots op jullie en de club is super blij met jullie bijdrage! 

Een aantal van jullie hebben de envelopjes al ontvangen maar ook een heel groot aantal heb ik 

hier nog thuis liggen. Jullie leiders is gevraagd deze op te komen halen en deze vervolgens aan 

jullie uit te delen. Van de volgende teams heb ik de envelopjes nog liggen: JO7/JO8, JO15, JO17, 

JO19, MO19. Als deze niet vóór zaterdag 2 februari 2019 zijn opgehaald dan gaan ze terug naar de 

clubkas. Jullie mogen ze voor die tijd ook zelf komen ophalen op de Draailier 105 dagelijks tussen 

15.00 en 19.00 uur. 

 

Totaal verkochte loten: 710 

Eindbedrag voor Hees: € 1.420,= 
 

Alle lotenverkopers super bedankt voor jullie inzet! Marloes bedankt voor je hulp en al je app en 

navraag werk bij de leiders en ook Gaby Willemstijn dank je wel voor je hulp! 

 

Petra Ophuijsen 
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De beste wensen van de JO15-1 

De najaarscompetitie zit er alweer bijna op voor de JO15. En al met al heeft het team het goed 

gedaan, zeker omdat we vrij snel na de start van het seizoen met wisselende keepers op goal 

hebben gestaan. Het team heeft dit zeer goed opgepakt en zodoende stond er iedere week weer 

een andere veldspeler op goal. 

Eerlijk is eerlijk, de klasse waarin de JO15 speelt is wat aan de lage kant voor onze mannen, maar 

omdat we geen echte vaste keeper hadden maakte we het voor ons zelf toch nog vaak spannend. 

Na 19 januari zal de nieuwe indeling en tevens voorjaarscompetitie van start gaan en dan zullen 

we zien waar we terecht gaan komen. De najaarscompetitie wordt op zaterdag 19 januari 

afgesloten thuis tegen Eemnes. Er vanuit gaande dat deze wedstrijd winnend wordt afgesloten 

zullen we bij de bovenste 5 eindigen. 

Een speciaal woord van dank gaat er naar Justin onze trainer. Iedere week staat hij 2x op het veld 

om de jongens het voetbalspel verder bij te brengen. Ondanks het feit dat zijn studie op dit 

moment ook veel van hem vraagt heeft hij de tijd en ruimte gevonden om de jongens van JO15 te 

blijven trainen. 

Nog even 2 weken met voetballoze zaterdagen en dan mogen we weer het veld op. Zaterdag 12 

januari gaan we weer met elkaar bowlen, wat ook altijd gezellig is. Top geregeld vanuit de 

Jeugdcommissie van ons mooie cluppie! 

Tot slot willen wij namens de spelers en trainer Justin jullie allemaal een prettig, gezond en vooral 

sportief 2019 toewensen! 

Groeten, 

Jeroen & Peter 

 



R. WESTRA
KOOPT

LOMPEN-IJZER-PAPIER-MEPP TALENTT

TELEFOON 6013288

DORRESTEINWEG 60 - SOEST

ZATERDAGS NA 12 UUR GESLOTENAA
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JO19 

Na een toch wel turbulente eerste seizoens-helft is de JO19 Winterkampioen geworden !! 

Allereerst een welkom voor Kimo, Denzel en Mathhijs. Ze hebben alle drie de stap van SO-Soest 

naar Hees gemaakt en hebben alle 3 hun draai gevonden in het team.  3 aanwinsten van formaat! 

Het seizoen startte met de trieste mededeling dat Shari nooit meer zal kunnen/mogen voetballen. 

De schade aan zijn been, na het scooterongeluk, zijn dusdanig dat dit er niet meer in zit. Roy heeft 

veel wedstrijden door blessures gemist. De luxe van 2 keepers zorgde voor een gezonde 

concurrentiestrijd waarbij het voor Roy dus even misging. De eerste competitiewedstrijd: 3 man 

op de eerste hulp……, Robin de Jong probeerde hoog te houden met een stalen balk op zijn werk:  

teen verbrijzeld en een paar zwaar gekneusd…...,Rick Bakker en Nick vd Brink werden van de 

scooter gereden en lieten ons erg schrikken. Blij dat jullie er bij zijn mannen ! Ondanks al deze 

tegenslagen is het dus toch gelukt de wedstrijden te blijven winnen. Dat verdiend een compliment 

mannen ! We hebben dit uiteraard gevierd, eerst bij VOP in de kleedkamer, daarna een leuke 

ontvangst met hapje en drankje op de club om te eindigen bij de ouders van Matthijs voor een 

leuke after-party. Nogmaals hartelijk dank! 
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Ook hebben we twee sponsors bereid gevonden ons te voorzien van mooie inloopshirts . Wally en 

Jurre,  Ontzettend bedankt voor jullie gebaar !! 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van het seizoen willen we met elkaar een leuk uitje organiseren. Een mooie 

herinnering voor later.  

Hier sparen we zelf voor, door elke week een inleg in de pot te stoppen. Daarnaast hebben we een 

groep mensen bereid gevonden ons te steunen in de vorm van een bonus per gehaald 

wedstrijdpunt. Door de resultaten van het afgelopen halve jaar, loopt dit leuk op!  Hierbij willen 

we deze mensen ontzettend bedanken ! 

Eduardo Alvarez, Jeffrey Dorrestijn, Willem van Asch, Peter de Jong, Ed de Jager, Wout vd Broek, 

Kees vd Broek, John Reehorst,Dick Dorrestijn,Toon& Lies van Luijtelaar, Niels vd Graaf, Jurre vd 

Graaf, Roger Wester, Wally Daselaar, Niels van Mourik, Erik van Mourik, Jan Baars, Humphrey vd 

Klaauw, Huttema, Johan vd Brink, Michel Blom, Jimmy Looijsen,  Munkhid al Mubarak. 
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1 december 2018 Mike Ophuijsen Pupil van de week. 

 

Wat was het spannend, ik mocht Pupil van de week zijn bij dé wedstrijd van het jaar, Hees – VVZ! 

Ruim op tijd waren we aanwezig en mocht ik bij de teambespreking zijn, nou dat ging er best heftig aan 

toe! 

Daarna mee het veld op bij de warming up, wat kan ik nog veel leren van deze mannen. 

Eenmaal goed opgewarmd nog even mee naar de kleedkamer voordat het grote spektakel los zou barsten. 

Deze keer gingen we aan de andere kant van het gebouw naar buiten. Daar stonden nog meer kinderen 

buiten klaar om met het team mee te lopen. Ik mocht met de wedstrijdbal in mijn hand samen met de 

scheidsrechter voorop lopen. De rest liep achter ons met ballonnen, Hees uiteraard met rode en witte en 

de kinderen van VVZ hadden groene en witte. 

Toen we het veld op kwamen was er zelfs vuurwerk, echt super gaaf! 

Even wat foto’s maken voor de toegestroomde pers en daarna mocht ik de aftrap doen door naar het doel 

van de tegenstander te dribbelen. Ik heb nog gescoord ook, jammer dat hij niet mee telde! 

De hele wedstrijd heb ik vanuit de dug-out bekeken. Wat was het daar spannend maar ook heel gezellig en 

vooral de chocolaatjes waren heel erg lekker! 

Mannen van Hees 1 super bedankt voor deze top middag! Ik heb er onwijs van 

genoten en 

hoop nog 

steeds dat ik 

over zo’n 10 
jaar ook in het 

eerste van 

Hees mag 

spelen. 

 

 

 

Groetjes, 

Mike Ophuijsen 

 

 

 

 

                                

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Lijkt het jou ook leuk om pupil van de week te zijn bij een thuiswedstrijd van Hees 1? Dat Kan! Meld je aan 

bij: marloesvandermeer@gmail.com 

Op de foto met de scheidsrechter, de 

lijnrechters en de 2 aanvoerders. 

Balletje trappen met Arie. 

En mijn veters werden nog gestrikt ook 
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Wedstrijdzaken app 

Het is nog maar ruim een jaar geleden dat het veldvoetbal is gaan werken met het mobiele digitale 

wedstrijdformulier. En het zaalvoetbal zelfs al een jaar langer. De plastic spelerspassen liggen ver 

achter ons en het gebruik van de smartphone of tablet is gemeengoed geworden.  

Na het amateurvoetbal is begin dit kalenderjaar ook het betaald voetbal overgestapt op de 

Wedstrijdzaken-app. Begin dit seizoen zijn de laatste competities overgezet op de app: ook de 

KNVB bekervoorrondes met amateurteams worden nu afgehandeld met de Wedstrijdzaken-app. 

Hiermee worden alle KNVB-competities, amateur- en betaald voetbal, afgehandeld door één en 

dezelfde app. 

Ook het pupillenvoetbal doet sinds dit seizoen een spelersopgaaf in de Wedstrijdzaken-app. 

Doelpuntenmakers 

Ook heeft de KNVB kritische opmerkingen gekregen over de nieuwste functie in de 

Wedstrijdzaken-app: het achteraf kunnen toevoegen van doelpuntenmakers, zodat je dat kon 

terugzien in de Voetbal.nl-app. Het was een veelgehoorde wens. Het is immers zo dat de 

scheidsrechter deze gegevens lang niet altijd vastlegt, maar alleen de uitslag invult. Hoeveel teams 

houden niet hun (excel)lijstje bij met doelpuntenmakers! 

Het kunnen invullen van doelpunten is niet mogelijk bij de Onder 10-wedstrijden en jonger. Daar 

worden geen uitslagen, geen standen en ook geen doelpuntenmakers gepubliceerd. Vanaf de 

Onder 11 en ouder kan het wel. De functionaliteit is alleen beschikbaar voor de geregistreerde 

teammanager. Die kan bepalen of hij deze optie gebruikt en vindt bijdragen aan de positieve spirit 

in het team. Voetbal is immers een teamsport en uiteindelijk maakt het niet uit wie er wel of niet 

scoort. 

Is de Wedstrijdzaken-app nu klaar? 

Nee, een aantal maal per jaar wordt de app uitgebreid met functies en verbeterd qua 

gebruikersvriendelijkheid. Binnenkort kan je als wedstrijdsecretaris (twee dagen) eerder dan op de 

wedstrijddag je clubscheidsrechters aanstellen via de app. Ook kan je binnenkort al twee dagen 

van tevoren afgelasten 



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

vv HEES: 

één-tweetje 

tussen PLEZIER en PRESTATIE 

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

Of kom eerst 5x gratis meetrainen.

Hees is op zoek naar jongens en 

meisjes vanaf 4 jaar:
die houden van voetbal en plezier maken

die met plezier het beste uit zichzelf willen halen

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

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

leuke activiteiten en toernooien 

Voor meer informatie of inschrijfformulier:

 www.vv-hees.nl

info@vv-hees.nl

Kornet 60 

3766EH Soest

T: Rein: 06 43 00 32 56

T: Antwan: 06 10 74 98 02

tegelwestra@hotmail.com | www.tegelzetbedrijfwestra.nl

Naast teamsponsoring zijn er de volgende interessante opties:
•
•
•

Interesse om ons mooie Hees te ondersteunen? Voor meer informatie:
•
•

SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ HEES

Hees is altijd blij met nieuwe sponsoren, die de club financieel ondersteunen. Voor deze sponsoring kent Hees een scala aan 
mogelijkheden. Zo zijn er verschillende pakketten die verbonden zijn aan een team, voor de hoofdsponsor, een teamsponsor 
senioren/junioren en een teamsponsor pupillen. Denkt u aan shirtreclame, advertenties, banners, reclameborden enzovoort.

Naast teamsponsoring zijn er de volgende interessante opties:
• evenementensponsoring
• sponsoring via advertenties in de clubkrant, op reclameborden en/of op vlaggen
• algemene sponsoring

Interesse om ons mooie Hees te ondersteunen? Voor meer informatie:
• kijkt u op de Hees-website www.vv-hees.nl; of 
• neemt u contact op met Jeffrey Dorrestijn via        06-51669293 of mwester@casema.nl
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Darttoernooi 2019 
 

 

Zaterdag 5 januari hebben we een geslaagd darttoernooi 

gehad op onze mooie vereniging. Om 12:00 uur gingen we 

van start met 42 deelnemers welke gingen strijden om een 

plek bij de laatste 16. Uiteindelijk ging de finale tussen Jeffrey 

Smoorenburg en Robert Sluis. Degene die het eerste 4 legs 

won mocht de felbegeerde wisselbeker mee naar huis 

nemen. Beide heren gooide voortreffelijk en het was 

uiteindelijk Sluis die won. Sluis gefeliciteerd!!  

 

 

Dik verdiend en super leuk dat jij wint, iemand die al jaren 

mee doet aan het super geslaagde toernooi. 

 

Een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen om deze mooie 

dag mogelijk te maken BEDANKT 👍 

 

Uitslag:  

1. Robert Sluis  

2. Jeffrey Smoorenburg 

3. Leroy Voskuilen 

4. Pim Kranendonk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jeffrey.smoorenburg.1?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARALGzOjs5DjcgaKdK3j3Om_9iGWusgbmBuqxwywJ18yGqI_Hct3uIFg01GEK7LsZQ4_rPt328LKtovk&fref=mentions
https://www.facebook.com/jeffrey.smoorenburg.1?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARALGzOjs5DjcgaKdK3j3Om_9iGWusgbmBuqxwywJ18yGqI_Hct3uIFg01GEK7LsZQ4_rPt328LKtovk&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002335402768&__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARAbtFpm0WkkE21DrZk2Od_whYMlFXgVX1J95vq9NKrv8mB1Jssys5AVDaO5gaVCHvdiOJ5ZlfmEpTJ9&fref=mentions
https://www.facebook.com/pim.kranendonk?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARAlFA4JFywg9TjzRsgE45HvDGyEJRc67l_Nw2caBSNMkAHkR8f0SUN29SlSveOBJJVo28LB84p-y3xH&fref=mentions
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Sinterklaasfeest 

 
Natuurlijk is Sinterklaas ook even langsgeweest bij vv Hees, wat een feest!  

Dank u wel Sinterklaasje en top pieten!! 
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En wat gebeurde er nog meer bij Hees…. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                                    

 

  

kampioenschap 

Derby 

Loterij 

Saamhorigheid 

Heeshart 

Senioren Mix toernooi Vrijwilligersavond 



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./faxTT 035-6027372

37663766 WK  SoestWK  Soest MobielMobiel 06-5430258406-54302584

KORLAAR RecyRecyR cecyecy linclinc glinlin bvbb

Groothandel in ijzer, papier
en metaal afvallen.

Speciale containerservice

Nijverheidsweg 4 

3762 ER Soest 

T 035 - 6013397

T 035 - 6026719

Postbus 263 

3760 AG Soest

soest@korlaarrecycling.nl

www.korlaarrecycling.nl

Nieuwbouw appartementen De Stadhouder Soest 

 

 

Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 

www.vv-hees.nl

Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 



Privacyverklaring 

 

Privacyverklaring versie 1  Pagina 1 van 3 

 

 

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Hees, gevestigd te Verlengde Oude Utrechtseweg 2a 

te Soest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31027444, 

hierna te noemen: `de Vereniging`. 

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 

wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet 

hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 

van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@vv-hees.nl  

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 

eventueel van ons ontvangen. 

 

 

Doel  Welke 

persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

 

Ledenadministratie en 

verwerking in sportlink 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst en tot 

u aangeeft dat u 

verwijderd wilt 

worden. 

Bestuur en 

ledenadministratie 

Financiële 

administratie 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst. 

daarna alleen in de 

financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Boekhouder 

• Accountant 

• Belastingdienst 

Kleding, het verrichten 

en versturen van 

aankopen 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• (Kleding)maat  

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst en 

daarna alleen in de 

financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Producent 

• Vervoerder  

Versturen digitale 

berichten, waaronder 

nieuwsbrief 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst 

 

Zolang als men 

aangemeld is. 

• Informatie- 

voorziening 

Om onze digitale 

dienstverlening te 

verbeteren 

• Cookies (zie voor 

meer info het sub 

kopje Cookies) 

• IP-gegevens 

 

Toestemming Iedere keer dat onze 

website bezocht 

wordt. Deze 

gegevens worden zo 

snel als mogelijk 

geanonimiseerd.  

 

• Websitebeheerder 

• Analytics tools 

mailto:secretariaat@vv-hees.nl
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Ter benadering na 

beëindiging 

lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een 

reünie of bijzondere 

gebeurtenis.  

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

 

Toestemming Zolang als de 

toestemming niet is 

ingetrokken. 

NVT 

 

 

 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door 
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om 

u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in 

gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw 

voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe 

vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies 

mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 

noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 

wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 

Help-functie van uw browser.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de 

Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel 

in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 

persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging 

op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 

verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een 

dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de 

Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van 

de Vereniging hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
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Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 

ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op 

de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De 

Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 

privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 

websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de 

Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 

wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 

tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 

onderstaande contactgegevens:  

Verantwoordelijke: Voetbalvereniging Hees, secretariaat 

E-mail:   secretariaat@vv-hees.nl 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 



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

6 bowlingbanen

Kinderbowlen 
(bumperbowlen)

Tafelgrill/barbecue

Gratis parkeren



Toestemmingsverklaring                                                                        

 

Toestemmingsverklaring versie 1  Pagina 1 van 1 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook 
foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u 

toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik  

 

Naam lid, relatie:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(verder: ondergetekende) VOETBALVERENIGING VV HEES  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij 

te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen: 
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners, in gezamenlijkheid met Voetbalvereniging HEES 

 

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet (website), apps en social media, naar 

allen redelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan voetbalwedstrijden en bijeenkomsten op de voetbalclub. 

 

Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto voor wedstrijddoeleinden en eventuele andere sportclub uitgaven. 

Tevens het vermelden van verjaardag. 

 

Mij tot nadere berichtgeving van uw zijde na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 

bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, dient deze verklaring 

eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/ voogd: ……..….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/ voogd: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Graag ondertekend retourneren aan secretariaat. Dit kan per post: VV Hees, t.a.v. secretariaat, Verlengde 

Oude Utrechtseweg 2A, 3766 MG  SOEST of per mail: secretariaat@vv-hees.nl. 
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