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Suiker Unie, meer dan een suikerfabriek
De suikerbiet is de kern van ons bedrijf, het is eigenlijk dé suikerfabriek. De fabrieken in Dinteloord 
en Vierverlaten verwerken de bieten tot kristalsuiker. Een gedeelte hiervan verwerken we verder in 
de specialiteitenfabrieken in Roosendaal en Puttershoek tot o.a. schenkstroop, poedersuiker en 
basterdsuiker. Consumentenproducten komen onder de merknaam Van Gilse in de supermarkt.
 
Tijdens het suikerproces gooien we niets weg. De bietenpulp die overblijft wordt verwerkt tot veevoer. 
Van de bietenpuntjes maken we in de biomassavergisters groen gas. Hier rijden onze vrachtwagens 
weer op. Het digestaat wat overblijft na de groen gas productie wordt gebruikt in de landbouw. 
Zo sluiten we kringlopen en gebruiken we de gehele suikerbiet.
 
Kijk voor meer informatie op: www.suikerunie.nl en www.vangilse.nl

weer op. Het digestaat wat overblijft na de groen gas productie wordt gebruikt in de landbouw. 
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Oplage
750 stuks

Colofon

“Ik wil altijd alles doen om te winnen, als dat even 
anders loopt kan ik hier wel eens in doorslaan”
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In 1973 ben ik lid van de v.v. Hoogkerk 
geworden, en in 1978 terecht gekomen in 
Hoogkerk 1, om er na zeventien jaar mee 
op te houden. Uniek was de periode 1983 
tot en met 1988, waarin Hoogkerk drie keer 
kampioen werd. Het hoogst haalbare bleek 
de 3de klasse te zijn, gezien de toestand 
van zowel het hoofd- als trainingsveld van 
Sportpark Kliefdiep, een waardige prestatie. 

Diepte punt was de degradatie naar GVB in 
1994, waarbij een positieve periode werd 
afgesloten. welke gevolgd werd door een 
negatieve spiraal.

In 1997 ben ik gepromoveerd aan de faculteit 
wiskunde en natuurwetenschappen aan de 
RUG, om vervolgens in Zwitserland te gaan 
werken en wonen. Zes jaar later moest ik 
door familieomstandigheden terug naar 
Nederland. Vanaf 2007 ben ik werkzaam 

voor een farmaceutisch bedrijf dat hoopt een 
vaccin te mogen ontwikkelen tegen huisstof 
mijt allergie.

Eenmaal terug in Nederland werd ik weer lid 
van v.v. Hoogkerk, omdat ik gevraagd werd 
toe te treden tot de jubileumcommissie (75-
jarig jubileum). Alles anders, “vroeger was 
alles beter”, gaat niet altijd op! Een nieuw 
sportpark, centraal gelegen dat wel, maar 
ergens klopte het niet. Waarom het nog tien 
jaar heeft geduurd om alles samen te voegen 
zal wel nooit duidelijk worden. Historisch 
gezien zou je kunnen verwachten dat het 
zo lang heeft geduurd omdat vele pogingen 
te komen tot een fusie op niets waren 
uitgelopen. Waarom dan nu wel? De jeugd. 
Veel jeugd!

De fusie is een feit. En nu? De grootste 
voetbal vereniging van Groningen worden? 
Hoofdklasse op de zaterdag en/of zondag? 
Of jeugd opleiden, zodat FC Groningen, of 
andere prof clubs er mee aan de haal gaan? 
Voorlopig is er nog genoeg te doen en geduld 
zal een schone zaak zijn. En het zal heus nog 
wel eens voorkomen dat er gesproken wordt 
over CSVH en v.v. Hoogkerk. Dat is niet gek in 
een dorp waar al meer dan 100 jaar voetbal 
wordt gespeeld.

Een grote vereniging als HFC’15 is afhankelijk 
van vrijwilligers. Gelukkig beschikt HFC’15 
al over vele handjes, maar met uiteindelijk 
misschien wel 1000 leden, zou je verwachten 
dat je tenminste 2000 vrijwilligers zou 
kunnen “verplichten”. Vroeger was de slager 
de penningmeester van de plaatselijke 
sportvereniging, maar tijden zijn veranderd. 
Dus als er iemand van de HFC’15 naar je toe 
komt om te vragen of je iets wilt betekenen 
voor de vereniging, zeg dan niet direct nee. 
Denk er over na en neem dan contact op met 
de vrijwilligerscoördinator .

Ik wens iedereen een heerlijk seizoen!
Tim Smilda
Beoogd voorzitter HFC’15

Voetbal in Hoogkerk gaat terug naar 

het begin van de twintigste eeuw, 

wanneer H.F.C. wordt opgericht in 

toen nog de gemeente Hoogkerk. 

Na het ontstaan van de Groninger 

Voetbal Bond (GVB)  in 1907, 

verschijnt voor het eerst, op 27 

december 1911 de naam van de 

voetbalvereniging H.F.C. in het 

Nieuwsblad van het Noorden. 

“De uitslag van een te Grijpskerk 

gespeelden wedstrijd Westerkwartier 

I – H.F.C. (Hoogkerk) was 3-1”. Er 

bestaat nog een elftalfoto uit 1927, 

het jaar dat H.F.C.  afscheid nam 

van de G.V.B. en werd opgeheven. 

Maar niet voor lang, want in 1931 

werd de voetbalvereniging Hoogkerk 

opgericht. In 1951 CSVH en in 1999 

jeugdvoetbal De Held. 

Voorwoord

Er bestaat nog een elftalfoto uit 1927, het jaar 
dat de H.F.C. afscheid nam van de G.V.B. 

Moeilijke tijden, ik weet het niet, mag, 

kan, maar plezierige tijden altijd; 

willen winnen, doelpunten maken, 

zoveel mogelijk natuurlijk; daar 

draait het toch om in het voetbal! En 

kampioen willen worden!
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Teamverband staat voorop
Collicare Logistics - sponsor ZA1

ColliCare Logistics, sinds maart 2009 

in Nederland, heeft inmiddels 16 

toegewijde medewerkers in Leek en 

Maassluis. “Daar verzorgen wij met 

onder meer trailers en containers 

veelal internationale vervoersstromen. 

In samenhang met kantoren binnen 

de ColliCare Group bieden we ook 

koeriersdiensten, ompakken en 

verpakken van goederen en uiteraard 

opslag en (nacht) distributie in alle 

Scandinavische landen.” 

Door Bas Kosse

V.l.n.r. Frits Potze, Edwin Broekema van Broekema & Luppen, Roelf Goos van ColliCare

Doen waar je goed in bent
Frits Potze, mede-eigenaar en oud voorzitter 
CSVH vertelt verder. “Onze missie is om voor 
bedrijven, die exporteren en importeren, een 
ontzorgende rol te hebben door transporten 
van verpakte goederen op een zo efficiënt 
mogelijk wijze te verzorgen. Hierdoor kunnen 
onze opdrachtgevers zich toeleggen op 
het verkopen van hun producten en wij de 
logistieke activiteiten organiseren. Met als 
uitgangspunt: doe waar je goed in bent! Dat 
is ons bestaansrecht. 
 
Welke goederen gaat het bijvoorbeeld om?
“Denk daarbij aan transport van 
voedingswaren  van een productielocatie 
naar een distributie centrum en veel andere 
producten die beschikbaar komen in 
supermarkten en bouwmarkten.
Maar ook veel halffabricaten die tot een 
eindproduct worden verwerkt vinden hun weg 
van leverancier naar eindproducent.

Dit zijn vaak producten die voor u als 
consument weer zichtbaar worden in 
toiletverfrissers, caravans, auto’s etcetera.”
 
Het internationale karakter kan nog worden 
benadrukt door het feit dat ze met vijftal 

eigen vestigingen ook vanaf het Verre-Oosten 
producten naar Europa halen. Ze zorgen 
lokaal in China en India voor orderpicken, 
labellen en pallettiseren. Kwaliteit- en 
productcontrole worden daarin steeds 
belangrijker.
 
Sponsoring
De voormalig hoofdsponsor van CSVH 
is straks op de rug van HFC’15 ZA1 te 
bewonderen. “Wij zijn sponsor van HFC’15 en 
ook business clublid van Donar –Groningen. 
Simpelweg omdat we van oudsher binding 
hebben met voetbal in Hoogkerk en fervente 
fans zijn van  basketbal. We kunnen vaak 
het aangename en het zakelijke hierin 
combineren en ik kan iedereen die van sport 
houdt een wedstrijdje in de Martiniplaza van 
Donar aanbevelen. Snelle, flitsende sport, 
waarbij scoreverloop zeer spannend kan zijn.”
 
De overgang van sport naar transport 
is volgens Frits een kleine overgang. 
“Beide kenmerken zich door het feit dat 
teamverband, concurrentie, slimheid en 
creativiteit voor beide geldig zijn. De parallel 
met een keeper die zijn doel schoon houdt 
en onze organisatie die kwaliteit in de 
dienstverlening zeer hoog in het vaandel 
heeft is er maar één van vele.
Natuurlijk kan hetzelfde gezegd worden van 
wedstrijdspanning voor de voetbalwedstrijd 
en de spanning en uitdaging om een 
potentiële klant een goede aanbieding te 
maken en zo weer te kunnen groeien  in 
aantal klanten.

Vertrouwen in jezelf en collega’s is hierbij 
én in het veld én op kantoor én op de weg 
van eminent belang. De uitstraling van 
ColliCare vinden wij dan ook belangrijk. Onze 
trailers moeten er netjes  en indrukwekkend 
uitzien en het clubtenue van HFC’15 moet 
alle tegenstanders de indruk geven dat er 
een serieus en ambitieus team aan de start 
staat. Denk aan de Nieuw-Zeelandse  ‘all 

blacks’ die met hun Maori dans voor elke 
rugbywedstrijd toch een punt voor staan.
 
Uiteindelijk draait niet alles om het 
bedrijfsleven. “Maatschappelijke 
betrokkenheid door midden in het 
verenigingsleven te staan als onderdeel 
van ons dagelijks bestaan, is niet te 
onderschatten voor de saamhorigheid in onze 
sociale omgeving.”

Wij wensen  HFC’15 veel succes 

met de verdere vormgeving van de 

organisatie en hopen dat er legio 

sportieve successen mogen worden 

gevierd in de toekomst.



HFC’15 zaterdag in de middenmoot
Sjoerd Rozema - Hoofdtrainer ZA1
Door; Tim Smilda

Hoe goed is de selectie? Eerste indruk!
Wij moeten zelf alle zeilen bijzetten om 
een goede indruk in die derde klasse te 
kunnen maken. Blijven we met elkaar een 
heel seizoen twee keer in de week trainen 
dan kunnen we er denk ik iets moois van 

maken. Liggen de prioriteiten van 
de spelers elders, ja dan zal het 
opnieuw heel erg moeilijk worden. 
Ik blijf positief ingesteld en denk 
dat wij in staat moeten zijn om 
redelijk in de middenmoot mee te 
kunnen doen. In mijn ogen zijn er 
viert ploegen duidelijk beter dan 
de rest.  Daaronder begint het 
gevecht om uit de problemen te 
blijven, de middenmoot. Heb je een 
goede reeks en wat geluk dan pak 
je heel misschien een periodetitel. 
Maar we moeten niet denken dat 
we na een degradatie zomaar 
even kampioen gaan worden. Zo 
werkt het niet en dat is ook niet 
reëel. We hebben aan kwaliteit 

ingeleverd. Met een sterk collectief is echter 
veel mogelijk en daar moeten de spelers zich 
bewust van zijn en ook naar gaan handelen. 
Dan komt het goed!

Wat was het mooiste moment, als speler of trainer, dat je hebt meegemaakt?
Het mooiste moment als speler was bij Zwaagwesteinde toen wij als vereniging na 17 jaar 
weer kampioen werden. De competitie was uitgelopen doordat er in de wintermaanden niet 
gevoetbald kon worden. Echter, onze elftalleider Dhr. Brant Heidstra had het oorspronkelijke 
competitieprogramma gevolgd en een week later een weekendje met vrienden in Valkenburg 
geregeld. Hij zat daar en wij werden kampioen. Uiteindelijk is hij toch nog met de trein terug 
gekomen. Toen heb ik het initiatief genomen om met de hele selectie de leider van de trein te gaan 
halen om nog een keer, speciaal voor hem door het dorp een ere ronde te rijden. Hem daar van het 
station ophalen was voor mij, maar ook voor vele anderen een onvergetelijk en schitterend moment.

Mijn naam is Sjoerd Rozema, 

getrouwd en vader van drie zonen 

die, hoe kan het ook anders, 

voetballen geweldig mooi vinden om 

te doen en daar ook echt alles voor 

over te hebben. Tevens ben ik voor 

het seizoen 2015-2016 de nieuwe 

hoofdtrainer van de zaterdagafdeling 

van HFC’15. Zo’n 15 jaar geleden 

ben ik al eens hoofdtrainer geweest 

van deze prachtige vereniging, toen 

nog op het oude sportcomplex aan 

de Kerkstraat en onder de naam 

CSVH. Na de verhuizing naar het 

nieuwe complex is de club met een 

hele grote jeugdafdeling duidelijk 

uit z’n voegen gegroeid en nu na 

de fusie is de vereniging er nog 

groter op geworden. Prachtig mooi 

dat ik dáár nu ook deel van mag 

uitmaken. Vanuit mijn eerste periode 

als trainer bij CSVH bewaar ik hele 

fijne  herinneringen. Het was een 

vereniging waarbij de mensen erg 

betrokken waren. De sfeer was altijd 

goed en het was er altijd gezellig, veel 

vrijwilligers ook die bereid waren altijd 

hand en spandiensten te verrichten. 

Mensen met een echt clubhart. 

Mijn wens is dan ook dat  u met 

elkaar onder de nieuwe clubnaam 

HFC’15 de toekomst voor voetballend 

Hoogkerk en omstreken veilig weet 

te stellen en dat u zichzelf daarbij de 

vraag stelt wat u voor de vereniging 

kan betekenen.

De sfeer was altijd goed en gezellig, veel vrijwilligers die 
bereid waren altijd hand en spandiensten te verrichten. 
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Hoofdsponsoren

Van Dekken elektrotechniek is een elektrotechnisch

installatiebedrijf welke haar sporen heeft verdient en 

kan terugvallen op een jarenlange expertise. 

Zowel voor industriële toepassing als in de utiliteit 

met als werkgebied bijna geheel Nederland.

Bel voor een vrijblijvende offerte:

06-55304314 

 

 

Uw partner voor logistieke oplossingen : 
Europees wegtransport / Shortsea containers Europa  / Import logistiek ex Verre Oosten 
Wij staan voor u klaar :   ColliCare Logistics B.V   – Leek /Maassluis  
                                             Telefoonnumer : 00594-55401  booking@collicare.com 
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De juiste man op de juiste plek
Hoofd Jeugdopleidingen - Marc van Meel
Door Thijs Wieringa

aangedragen. Een goeie stap waar ik volledig 
achter sta. En gelukkig heeft de club dat ook 
uitgesproken. Als HJO bij 45 teams structuur 
aanbrengen is eigenlijk onbegonnen werk. 
VTON heeft voor  alle leeftijdsgroepen 
de doelstellingen  geformuleerd. Deze 
doelstellingen zijn weggezet in een 
jaarplanning en vervolgens in trainingen. 
Elke trainer  kan via de app precies zien wat 
de doelstelling is voor komende week, welke 
oefeningen gedaan moeten worden, hoe de 
verschillende organisaties neergezet moeten 
worden, hoe de regels zijn en uiteraard welke 
coachmomenten er zijn. Ook wordt heel 
duidelijk aangegeven hoe je een oefening 
makkelijker of moeilijker kunt maken  zodat 
de doelstelling goed getraind kan worden. 
Het mooie is dat VTON dit seizoen ook een 
techniekmodule heeft gekoppeld aan hun 
visie zodat dit aspect ook zijn aandacht 
krijgt.”

Het seizoen begint met gestructureerde 
trainingen bij alle teams. Wat voor 
werkzaamheden blijven er dan nog over? 
“We hebben afspraken gemaakt dat ik mij 
de komende maanden volledig ga richten op 
de begeleiding van trainers op het veld met 
het werken van VTON. Het is natuurlijk niet 
zo dat elke trainer met VTON geen hulp meer 
nodig heeft. Training geven is complex en 
iedere trainer heeft zijn ontwikkelpunten. Ik 
ben er van overtuigd dat ik hierbij goed kan  
helpen om zo de trainer beter te ontwikkelen. 

Hier ligt mijn kracht en zal ik ook volledig 
voor gaan. Ik mag trainers opleiden. Dat 
kan door middel van bijvoorbeeld modules 

of een pupillencursus. Zo wil ik werken 
naar een jeugdopleiding met steeds meer 
gecertificeerde trainers. 
Uiteraard wil ik ook beleid maken ten aanzien 
van voetbalzaken maar dat zal aan het begin 
van het nieuwe jaar mijn aandacht hebben.
Op bepaalde dagen zal ik aanwezig zijn 
op de club dus alle trainers kan ik helaas 
niet bedienen, maar daar zijn ook wel weer 
andere manieren voor. Daarnaast zal ik de 
komende maanden de club moeten leren 
kennen. Ook dit is een mooie uitdaging.”

“Arnout wist niet dat ik naar PKC’83 ging, 
toen hij belde zei ik ook direct dat ik al een 
club had. Maar na het telefoontje begon het 
toch te malen. Ik ben blij dat HFC15 mij de 
kans geeft om binnen deze grote club  HJO 
te worden en daarmee het vertrouwen in mij 
heeft uitgesproken. We  gaan een contract 
aan voor 3 seizoenen waarbij we elk seizoen 
een  evaluatiemoment hebben of beide 
partijen nog tevreden met elkaar zijn.”

Marc zal op zaterdagmiddag vooral bezig zijn 
met PKC’83. Jeugdwedstrijden bekijken in de 
middag zit er voorlopig dus niet in. “De focus 
voor komend seizoen ligt vooral doordeweeks 
op het trainingsveld, zodat er bij HFC goed 
getraind gaat worden volgens een bepaalde 
structuur. Om die structuur in een keer binnen 
de club te krijgen heb ik de VTON (Voetbal 
Technische Ondersteuning Nederland) 

De geboren Groninger is binnen 

HFC’15 nog een grote onbekende. 

De enige die hij kent is Arnout 

Venekamp, de man die Marc naar 

HFC wist te brengen. Ze kennen 

elkaar nog van GRC Groningen, 

daar waren ze ploeggenoten en was 

van Meel hoofdtrainer. Nu was het 

Arnout die het contact zocht en als 

bestuurslid technische zaken Marc 

benaderde.

Training geven is 
complex en iedere 
trainer heeft zijn 
ontwikkelpunten



Door Richard Visser

Richard Visser
Vanaf mijn achtste levensjaar ben ik begonnen met voetballen bij 
verenigingen als vv Warffum en UFC Noordpool. Tot mijn 17e heb 
ik dit kunnen doen, want door een chronische rugblessure heb ik 
moeten besluiten om te stoppen met voetballen.
Toen mijn zoon in 2006 besloot om te gaan voetballen bij SJO De 
Held ben ik ook betrokken geraakt bij het voetbal in Hoogkerk. 
Door het ontbreken van een trainer voor zijn groep heb ik 
besloten om mij aan te melden als trainer. Na één jaar kwam mijn 
zoon erachter dat voetballen niets voor hem was maar had ik 
ondertussen de smaak weer helemaal te pakken. En na het volgen 
van diverse cursussen heb ik in de afgelopen jaren verschillende 
teams mogen trainen.
Zoals elk jaar is er een ernstig tekort aan vrijwilligers, ik heb vanaf 
mijn kennismaking met de club diverse functies bekleed en nadat 
mijn dochter in 2014 had aangegeven dat zij graag zou willen 
voetballen heb ik mij helemaal gericht op het meidenvoetbal.

Afgelopen seizoen heb ik samen met andere trainers de meiden 
A/C en E getraind en ben tot de conclusie gekomen dat er heel 
veel potentie zit in het meidenvoetbal in Hoogkerk.

Toekomstvisie
Ik ben er van overtuigd dat 
door het gebruik van VTON 
het kwaliteitsniveau van de 
meidenafdeling naar een hoger 
plan wordt getild. Wanneer er 
in de toekomst een duidelijke 
beleidsvisie wordt geformuleerd 
waarin onder anderen aandacht 
is voor het opleiden van de gehele 
jeugd dan kunnen alle speelsters 
zich ontwikkelen op hun niveau. 
Dan kan er een gedegen afdeling 
ontstaan waarin HFC ‘15 het 
meidenvoetbalbolwerk gaat 
worden van Groningen.

Zoals bij veel verenigingen was en is het meisjes- en damesvoetbal altijd een ondergeschoven 
kindje. Zo ook bij CSVH en SJO De Held. Destijds werden de meiden getraind door (oude) eerste 
elftal speelsters of goedwillende ouders met de beste bedoelingen, maar zonder een duidelijke 
visie. Om het voetbal naar een hoger plan te tillen is er een aantal jaren geleden besloten 
om naast de bestaande coördinatoren voor de jongens een aparte meidencoördinator aan te 
stellen. Om zo de ontwikkeling van de meidenafdeling bij de jeugd te stroomlijnen. Daarnaast 
werd besloten om een nieuw beleidsplan te maken, maar door de destijds aanstaande fusie 
van vv Hoogkerk en CSVH en het ontbreken van tijd is het schrijven hiervan, specifiek voor 
dames- en meidenvoetbal niet gelukt.

Stand van zaken
Op moment van schrijven kent HFC ‘15 twee 
vrouwenelftallen, twee vrouwen zaalteams 
en zeven meidenteams. De MA1 speelt 
hoofdklasse en de overige meisjes teams 
spelen allemaal 1e klasse. De eerste teams 
van de verschillende categorieën worden 
getraind door veelal gediplomeerde trainers 
en ten opzichte van een aantal jaren 
geleden is het niveau enorm toegenomen. 
Maar om het meisjes- en vrouwenvoetbal 
bij HFC’15 leuk of nog leuker te maken, 
het kwaliteitsniveau te verhogen en de 
doorstroom naar het eerste elftal te 
verbeteren is er een beleidsplan nodig, 
toegespitst op het meisjes- en
damesvoetbal. Hierin zal moeten worden 
omschreven wat we willen bereiken en 
welke handvatten hier voor nodig zijn. De 
belangrijkste doelstelling is om plezier hand 
in hand te laten gaan met prestaties. 

De verwachting is dat wanneer de organisatie 
van de nieuwe fusieclub staat, er tijd is om 
een nieuwe beleidsplan te maken waarin ook 
aandacht wordt geschonken aan het meisjes- 
en damesvoetbal.

Niveau van meiden en 
dames steeds hoger
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Door Tim Smilda

met de beste jongens van dezelfde leeftijd. 
Bijvoorbeeld VEV E1 uit, aanvallen gingen 
over zes schijven, vanuit achteruit opbouwen 
en één keer raken, voorzet, uit de lucht 
genomen en keurig in het hoekje. Schitterend 
om te zien.

Wat voor type voetballer ben je?
“Ik wil altijd alles doen om te winnen, als 
dat even anders loopt kan ik hier wel eens 
in doorslaan. Voor mijn gevoel ben ik dan 
overenthousiast, maar dat kan voor anderen 
heel negatief overkomen. Verder ben ik graag 
aan de bal en hou ik ervan om iemand vrij 
voor het goal te zetten. Af en toe ben ik ook 
een tikje gemeen, maar ja dat hoort erbij. 
Ik ben begonnen als verdediger, maar speel 
inmiddels liever op het middenveld, op de ‘6’ 
positie.”

Hoe goed is de selectie HFC’15 zaterdag?
“We komen terecht in een sterke 3e klasse en 
ik denk dat dat al lastig genoeg voor ons gaat 
worden. Alle wedstrijden zijn vrij dicht bij huis 
in tegenstelling tot de afgelopen seizoenen. 
Het wordt een leuk seizoen, waarbij ik veel 
bekenden tegen ga komen. Als wij een plek in 
de middenmoot behalen denk ik dat we het 
prima gedaan hebben, want tegen bepaalde 
ploegen zullen wij het kwalitatief toch gaan 
afleggen.”

Altijd HFC’15? Of toch ook andere ambities?
“Ambities? Tuurlijk wil je zo hoog mogelijk 
spelen. Maar ja, CSVH/HFC’15 is toch mijn 
clubje in mijn eigen vertrouwde dorp. Als 
er een moment was om weg te gaan had 
het na afgelopen seizoen moeten zijn. Veel 
spelers stopten er mee en het was echt geen 
leuk seizoen. Maar ik heb het prima naar 
mijn zin in Hoogkerk, dat was afgelopen jaar 
belangrijk naast het voetbal. Ik hoop dit jaar 
mijn plezier in het voetballen zelf ook weer 
terug te vinden.”

Wat was het mooiste moment dat je als 
speler en als trainer hebt meegemaakt?
“De dubbel in de B-junioren, hier wonnen we 
zowel de KNVB beker voor onze klasse als het 
kampioenschap. Vooral de bekerwinst brengt 
mooie herinneringen met zich mee.
Het afgelopen seizoen bij de E1 was ook 
een fantastisch jaar, waarbij de jongens een 
enorm hoog niveau hebben gehaald. Dat je 
op die leeftijd al zo goed kunt zijn is soms 
wat onwerkelijk. Zij spelen het spelletje beter 
dan dat wij in het eerste elftal soms doen. 
Dat zegt misschien ook wel wat over ons, 
haha. Zij spelen het hele seizoen tegen en 

“Ik wil altijd alles doen om te winnen, als dat even 
anders loopt kan ik hier wel eens in doorslaan” 

Stephan Boersema is als 5-jarige 

begonnen in de F-jes, dat was 

nog in de tijd dat er één of twee 

teams waren per categorie en dat je 

iedereen bij naam kende. Inmiddels 

bestaat de vereniging uit vele elftallen 

en heeft hij geen flauw idee wie 

iedereen is.

“In mijn jeugd werden wij vaak 

kampioen, we hadden namelijk een 

goede lichting en voor ons zat geen 

team, waardoor we vaak in de 2e 

of 1e klasse uitkwamen. Hier was 

kampioen worden de enige uitdaging, 

uitslagen als 11-0 kwamen te vaak 

voor. Niks aan eigenlijk, alhoewel de 

feestjes van het kampioenschap altijd 

goed werden gevierd. Zeker vanaf 

de B-ers. Ik heb als B-er ook mijn 

debuut gemaakt in het eerste elftal, 

op 16-jarige leeftijd dus. Ik ben tevens 

vanaf die leeftijd jeugdtrainer bij De 

Held, en probeer zo mijn steentje bij 

te dragen.”

Talent uit eigen jeugd
Stephan Boersema
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Het zou dit seizoen zo maar kunnen
Auke Birza - Hoofdtrainer ZO1

In het seizoen 1989-1990 speelden 

de eerste elftallen van toen nog v.v. 

Hoogkerk en De Vogels tegen elkaar 

in de 3e klasse B. Auke Birza, nu 

hoofdtrainer van HFC’15 zondag toen 

speler De Vogels, weet de uitslagen 

nog: 2-1 en 3-0, beide in het voordeel 

van v.v. Hoogkerk.

Auke was lid van De Vogels tot en 

met de C-junioren. Omdat er geen A 

en B jeugdteams bij De Vogels waren, 

verhuisde hij naar Velocitas. In 1989 

maakte hij als senior zijn debuut in 

het eerste elftal van De Vogels.

Als jeugdspeler was zijn hoogtepunt 

het behalen van de KNVB-beker 

met de A-junioren van Velocitas, de 

vele niet gewonnen nacompetities 

met De Vogels waren de grootste 

teleurstelling.

Door Tim Smilda

En de selectie? Eerste indruk!
“Op basis van gesprekken en een aantal lichte 
trainingen aan het eind van het seizoen heb ik de 
indruk dat het kwalitatief wel aardig zit. Wel heb ik 
het idee dat de groep iets breder zou moeten zijn. 
Sommige posities zijn matig bezet daar waar voor 
andere posities mogelijk een overschot is.”

Doelstellingen
“Gezien de resultaten van vorig seizoen en het 
feit dat wij er niet zwakker op geworden zijn zou 
je zeggen dat we om de bovenste plaatsen mee 
moeten doen. Mijn doelstelling ligt echter breder. 
De manier van voetballen is voor mij erg belangrijk. 
Als je ambitieus bent moet je af en toe ook bereidt 
zijn iets te laten of juist extra te doen. Vorig jaar zijn 
er veel punten blijven liggen tegen “de kleintjes”  en 
het spreekwoord zegt… 
We hebben een pittige competitie met daarin 
een aantal voor mij onbekende ploegen en twee 
degradanten uit de 3e klasse. Voor mij is er op het 
eerste gezicht geen torenhoge favoriet voor een 
kampioenschap maar er zijn voldoende ploegen om 
rekening mee te houden.”

Waarom trainer?
“De ambitie om een team naar je hand te zetten, 
samen commitment te krijgen en de manier van 
trainen terug te zien in de wedstrijden is het 
mooiste wat er is. De basis moet altijd plezier zijn, 
en dit moet van een ploeg afstralen. Ik vind het een 
uitdaging om dit met een groep te bewerkstelligen, 
hetgeen uiteindelijk natuurlijk moet leiden tot een 
realistisch resultaat.”
Auke is begonnen als trainer op 28-jarige leeftijd bij 
De Vogels. Hij behaalde daar zijn trainerspapieren 
en werd assistent-trainer bij Joop Gall, die toen 
hoofdtrainer was van De Vogels. Auke werd 
trainer van het tweede elftal en behaalde het 
kampioenschap. Eenmaal op eigen benen is Auke 
trainer geweest bij v.v. Siddeburen, v.v. Harkstede, 
Nieuw Roden en ODV. Kampioenschappen werden 
nog behaald met v.v. Siddeburen en promoties 
werden afgedwongen met Nieuw Roden en ODV 
door het winnen van de nacompetitie.

En nu HFC’15!
“Vanuit het verleden zijn er eerder wat contacten 
geweest en afgelopen seizoenen werd dit concreter. 
Een en ander is tot stand gekomen door o.a. mijn 
vriendschap met Michel Mulder die al jaren de 
verzorger is bij v.v. Hoogkerk.

Was je op de hoogte van de fusie?
“Ja, vooraf was mij bekend dat dit tot de 
mogelijkheden zou gaan behoren. Ondanks dat 
sentimenten op de achtergrond wellicht een 

behoorlijke rol hebben gespeeld, lijkt mij de fusie 
een goede zaak! Het geeft op meerdere gebieden 
een grotere slagkracht en het neemt de verschillen 
weg waardoor er een grotere eenheid zal ontstaan. 
Een bestuur voor de hele vereniging, de jeugd die 
lid wordt van één grote club, ik zie alleen maar 
voordelen.”
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Teamfoto’s 1e elftallen 
 Seizoen 2015 - 2016

Team HFC’15 ZA1

Team HFC’15 ZO1
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Competitieschema 1e elftallen 
 Seizoen 2015 - 2016

2 sep  De Pelikanen  -  HFC ‘15
12 sep  HFC ‘15   -  vv Glimmen 
19 sep  Poolster  -  HFC ‘15
26 sep  HFC ‘15  -  Pelikaan S
3 okt  SC Stadspark  -  HFC ‘15 
10 okt  HFC ‘15  -  Lycurgus
17 okt  De Heracliden  -  HFC ‘15 
31 okt  HFC ‘15  -  Appingedam 
7 nov  vv Groningen  -  HFC ‘15
14 nov  HFC ‘15  -  Aduard 2000
28 nov  SC Loppersum  -  HFC ‘15
5 dec  HFC ‘15 -  vv Noordwolde 
12 dec  vv Mamio  -  HFC ‘15

23 jan  vv Glimmen  -  HFC ‘15
30 jan  HFC ‘15  -  Poolster
13 feb  Pelikaan S  -  HFC ‘15
20 feb  HFC ‘15  -  Stadspark
5 mar  Lycurgus  -  HFC ‘15
12 mar  HFC ‘15  -  De Heracliden
19 mar  vv Appingedam  -  HFC ‘15
2 apr  HFC ‘15  -  vv Groningen
9 apr  Aduard 2000  -  HFC ‘15
23 apr  HFC ‘15  -  vv Mamio
30 apr  HFC ‘15  -  De Pelikanen
7 mei  vv Noordwolde  -  HFC ‘15
14 mei  HFC ‘15  -  SC Loppersum

Programma HFC’15 ZA1

6 sep  HFC ‘15  -  Nieuw Roden 
13 sep  Engelbert  -  HFC ‘15
20 sep  HFC ‘15  -  BATO 
27 sep  Westerwolde  -  HFC ‘15
4 okt  HFC ‘15  -  Gruno
11 okt  Zuidlaarderveen  -  HFC ‘15
18 okt  HFC ‘15  -  Pekelder Boys
1 nov  Meeden  -  HFC ‘15
8 nov  HFC ‘15  -  SVZ
15 nov  Eenrum  -  HFC ‘15
29 nov  HFC ‘15  -  Alteveer
6 dec  Bellingwolde  -  HFC ‘15
13 dec  HFC ‘15  -  Haren

24 jan  HFC ‘15  -  Engelbert
31 jan  BATO  -  HFC ‘15
14 feb  HFC ‘15  -  Westerwolde
21 feb  Gruno  -  HFC ‘15
6 mar  HFC ‘15  -  Zuidlaarderveen
13 mar  Pekelder Boys  -  HFC ‘15
20 mar  HFC ‘15  -  Meeden
3 apr  SVZ  -  HFC ‘15 
10 apr  HFC ‘15  -  Eenrum 
24 apr  Haren  -  HFC ‘15 
1 mei  Nieuw Roden  -  HFC ‘15
8 mei  HFC ‘15  -  Bellingwolde 
15 mei  Alteveer  -  HFC ‘15

Programma HFC’15 ZO1
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Business 
Club
Hoogkerk
Door Siep Huizinga

Er wordt hard gewerkt aan de oprichting 

van een business club voor de sponsors 

van HFC’15. “We zitten nog in de 

opstartfase”, zegt Marcel Voorma, één 

van de initiatiefnemers. “Het doel is om 

sponsors aan de club te binden en de 

band onderling te versterken.” De op te 

richten business club krijgt daarnaast ook 

een maatschappelijke doelstelling. “We 

willen iets betekenen voor de Hoogkerker 

samenleving.”

Sponsors leren elkaar kennen in  
de nieuwe business club
“De toekomstige business club heeft een aantal doelstellingen”, legt Marcel uit. “We 
gaan diverse activiteiten organiseren. Een belangrijk onderdeel daarvan zullen de 
netwerkbijeenkomsten zijn. Die kunnen we op de club houden, maar het kan ook op locatie bij 
een van de sponsors. Op deze bijeenkomsten kun je je als bedrijf presenteren aan de collega-
sponsors. Zo leer je elkaar kennen en kun je gebruik maken van elkaars diensten, kennis en 
netwerk.” Behalve zakelijke bijeenkomsten wil de business club ook wat informelere activiteiten 
organiseren. Marcel denkt aan een haringparty of een dagtripje. “Er is van alles te bedenken 
om het netwerken mogelijk te maken.”

Voor het officiële openingsfeest van HFC’15 
op 5 september zijn zo’n tweehonderd 
sponsors uitgenodigd. Dat is al een flinke 
groep vindt Marcel en het zou fantastisch 
zijn als ze zich willen aansluiten bij de 
nieuwe business club. Ze betalen voor het 
lidmaatschap een nog te bepalen bedrag. Het 
liefst haalt Marcel alle sponsors binnenboord, 
maar een business club is al haalbaar als er 
enkele tientallen ondernemers en bedrijven 
willen meedoen. “Er is potentie genoeg. In 
Hoogkerk en directe omgeving zijn zo’n 650 
ondernemers gevestigd. We gaan proberen er 
zoveel mogelijk bij de club te betrekken.”

De business club is er niet alleen voor het 
netwerken, maar wil er ook zijn voor de 
Hoogkerker samenleving. Marcel: “Samen 
kunnen we bijvoorbeeld iets organiseren voor 
gehandicapten. We kunnen ze een leuke 
voetbalmiddag bezorgen. Zoiets kunnen we 
ook doen voor de ouderen. We nodigen ze uit 
en zorgen dat ze naar een wedstrijd kunnen 
komen kijken.”

Marcel is regelmatig op het sportpark 
te vinden. Hij voetbalt in het 7x7 team, 
bovendien speelt zijn zoon in D2. “Ik ben 
vaak op de club en heb zo links en rechts 
het idee van een business club laten vallen. 
De reacties zijn meteen positief. Weet je, 
HFC’15 moet ook voor sponsoren een mooie 
club zijn waar je graag naartoe gaat. Op 
zaterdag en zondag moet je denken: kom, we 
gaan voetbal kijken. Sponsoren ontvangen 
we hartelijk en het scheelt dat we daarvoor 
met de voormalige kantine van vv Hoogkerk 
een goede ruimte hebben. Ze kunnen er 
een kop koffie krijgen, ze ontvangen het 
programmaboekje en verder wordt het 
gewoon ouderwets gezellig langs de lijn!”

Binnenkort kunnen sponsors meer informatie 
over de business club tegemoet zien. Nu al 
meer weten? Bel Marcel Voorma, 06 - 24 85 
54 99.
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Marcel Voorma (38) woont in De 
Held en werkt als gasmeetkundige bij 
Proflex Containermeten. De geboren 
Rotterdammer speelt in het 7x7 
team en voetbalde ooit bij WVV, VVK, 
Oosterparkers en Helpman. “Ik was 
altijd verdediger. De voetballende 
kwaliteiten zijn sindsdien wel wat 
achteruit gegaan, maar het 7x7 team 
kan ik nog net behappen.”

Marcel Voorma samen met Annet van Wijk, beiden in de organisatie van de Business Club.



ADVERTENTIES

VERHOOG UW OMZET MET 
EEN VINDBARE WEBSITE!

Wij ontwerpen, programmeren en onderhouden websites 
die op alle apparaten goed en duidelijk te bekijken zijn.
Wij hebben bij verschillende ondernemers uit Hoogkerk 
reeds bewezen dat hun online vindbaarheid werd verhoogd.
Dit heeft  geresulteerd in meer online bezoekers, meer 
klanten en een hogere omzet. Voorkom dat uw onderneming 
achterop raakt, wij gaan graag met u in gesprek.

Wilt u meer informati e? Kijk dan op www.pixelsz.nl

Begin het nieuwe seizoen met een vindbare website!

Online vindbaarheid

Door de juiste teksten te gebruiken op uw 
website zal deze hoger in de zoekmachines 
verschijnen. Dit staat garant voor meer
bezoekers, klanten en dus meer opdrachten.

Social Media voor uw bedrijf

Social media is niet meer weg te denken 
als waardevolle inzet voor uw bedrijf of 
onderneming. Wij leveren een compleet 
social media plan.

Domein, hosting en onderhoud

Als ondernemer heeft  u niet de ti jd en 
kennis in huis om uw website te onder-
houden. Met een onderhoudscontract
nemen wij u deze zorg uit handen.

 



Over twee jaar kun je zien hoever we zijn
Louis Mollet Door Siep Huizinga

Door mee te helpen 
kun je wat terugdoen 
voor de vereniging

enthousiast, zowel jong als oud. We hebben 
veel overlegd maar altijd op een efficiënte 
manier. Ik heb geen wanklank gehoord.” 
Besprekingen, de zaken op papier zetten, 
knopen doorhaken, dat is volgens Louis 
allemaal betrekkelijk gemakkelijk te doen. 
“Nu komt het erop aan zegt”, zegt hij. “De 
poppetjes moeten ingevuld worden, taken 
verdelen, zorgen dat er geen overlap is. 
Dat moet de komende maanden gebeuren. 
Er zullen altijd nog dingen onduidelijk zijn. 
Ik ben in deze periode nog betrokken bij 
vergaderingen om te helpen helderheid te 
verschaffen.”

Het grote voordeel van de fusie is volgens 
Louis dat er één naam is, één club met 
uitstraling naar buiten. Uiteindelijk moet dat 
de jeugd en de ouders doen beseffen dat 
HFC’15 dé club van Hoogkerk is. “Het moet 
zo zijn dat je als jeugdspeler uit Hoogkerk 
of directe omgeving gráág bij HFC’15 wil 
spelen, ook als je op niveau wilt voetballen. 
Nu denkt de jeugd misschien nog aan clubs 
als Be Quick, WVV of GVAV. Die clubs hebben 
er jaren over gedaan om zo’n reputatie op 
te bouwen. Wij staan aan de poort daarvan. 
Maar we hebben wel een grote voorsprong 
vanuit de ervaring van het verleden.”

Eén club, één naam met een goede 
uitstraling, dat kan de clubliefde bij 
jeugdspelers weer doen aanwakkeren, denkt 
Louis. “Clubliefde hoort bij het voetbal. De 
jeugd beseft dat misschien niet altijd. Er 

wordt veel voor ze geregeld, de sponsors 
doen veel. Ik hoop dat jeugdspelers ook weer 
iets terugdoen voor de club. Dat ze een keer 

training geven aan de F-jes bijvoorbeeld, of 
reclameborden schoonmaken. En dat ze bij 
de club blijven natuurlijk!”
Ook de ouders van de spelers hoopt hij graag 
bij de club te zien. “Nu is het zaak om mee 
te doen en niet de kat uit de boom te kijken. 
Word vrijwilliger! Taken kun je heel goed 
delen. Je kunt dus ook iets met z’n tweeën of 
met meer mensen doen. Door mee te helpen 
kun je wat terugdoen voor de vereniging. En 
andersom word je gewaardeerd door de club.” 

Sinds april vorig jaar was Louis als lid van 
de fusiebegeleidingscommissie bezig met de 
voorbereidingen op het samengaan van de 
voetbalverenigingen. Hij was aanspreekpunt 

voor twee werkgroepen: de commissies 
cultuur en voetbaltechnische zaken. “Bij 
de start van het traject heb ik wel even 
gedacht: oei, dat is een enthousiast tijdpad. 
Dus toen beide verenigingen afgelopen 
voorjaar daadwerkelijk groen licht gaven om 
te fuseren, duurde het bij mij wel een paar 

dagen voordat het kwartje gevallen was. De 
fusie gaat echt door!”

Louis kijkt terug op een mooie tijd. “De 
mensen met wie ik werkte waren heel 

De poppetjes moeten ingevuld worden, taken 
verdelen, zorgen dat er geen overlap is

De fusie is een feit. CSVH, vv 

Hoogkerk en De Held gaan samen 

verder als HFC’15. Louis Mollet was 

lid van de fusiebegeleidingscommissie 

en volgens hem gaat het echte werk 

nu pas beginnen. “Alles moet indalen, 

het moet beklijven. Dat heeft allemaal 

tijd nodig. Bekijk het eens over twee 

jaar. Dan kun je zien hoever we zijn.

Louis Mollet vormde samen met 

Tjibbe Hoogstins en Henk Hoiting 

de fusiebegeleidingscommissie. In 

het dagelijks leven is hij zelfstandig 

adviseur en interim manager. Hij 

voetbalt in zondag 3. “Mijn positie is 

in de spits of op de bank. Ik ben 48 

en zolang het gaat, doe ik mee. Het 

spelletje en de mensen zijn te leuk 

om ermee te stoppen.”
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Fusie: Nieuw clublogo en tenue 
Door Thijs Wieringa

nog een aantal opmerkingen, 
waardoor de commissie besloot 
om hier intern mee aan de slag te 
gaan met een aantal vormgevers.

Tijdens de tweede en beslissende 
ledenvergadering omtrent de 
fusie, werd na de stemronde 
bekend gemaakt welke naam en 
welk tenue we gaan dragen als 
nieuwe club. 
In overleg met kledingsponsor 
Macron en de ontwerper van 
het tenue, zijn er enkele kleine 
aanpassingen gedaan. 

Het logo
Met een viertal vormgevers zijn de ingezonden ideeën en wensen verder verwerkt naar nieuwe 
ontwerpen. Uiteindelijk is hier één ontwerp van gekozen wat weer verder ontwikkeld is en tot het 
uiteindelijke resultaat. 
Het logo heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Zo is de vorm afgeleid van het logo van 
SJO de Held. De drie sterren, waarvan één grote ster, symboliseren de samenvoeging van twee 
verenigingen naar één grote nieuwe vereniging. De oude bal geeft aan dat de historie van het 
voetbal in Hoogkerk nog ver terug in de tijd gaat. De witte strepen komen terug in het tenue, net 
als het groen en zwart. 

Verschillende fases
De eerste fase was het binnenhalen van 
ideeën vanuit de leden. Hiermee kon de 
commissie direct zien welke richting het 
ongeveer op moest gaan. Een aantal zeer 
bruikbare ideeën, op- en aanmerkingen zijn 
hiervoor binnen gekomen. 
Vanuit deze stukken zijn nieuwe 
gedetailleerde ontwerpen gemaakt. 
Hier hebben alle leden kennis van 
genomen tijdens de eerste bijzondere 
ledenvergadering. Vervolgens kon 
er gestemd worden op een tenue 
en een nieuwe naam via internet. 
Op de gemaakte logo’s waren 

Per 1 juli 2015 bestaat HFC’15 

officieel. In een lang voortraject 

zijn er tal van onderzoeken, 

voorbereidingen en werkzaamheden 

gedaan. Een onderdeel hiervan 

was de ontwikkeling van een nieuw 

clublogo en het ontwerp van een 

nieuw tenue. Middels een prijsvraag 

heeft de commissie cultuur destijds 

de leden opgeroepen mee te 

denken en ideeën aan te dragen. Het 

uiteindelijke resultaat is inmiddels 

bekend.

Macron - EM Sporting
De kledingleverancier van HFC’15 is 

EM Sporting. Zij leveren de gehele 

club het Italiaanse kledingmerk 

Macron. Europees gezien is Macron 

één van de snelst groeiende 

sportmerken op het gebied van 

sportkleding en heeft clubs als Aston 

Villa, Lazio Roma, Sporting Lissabon, 

Bolton Wanderers en andere grote 

namen in de voetbalwereld aan zich 

verbonden. In Nederland spelen 

diverse voetbalclubs in een tenue van 

Macron, zoals Vitesse, FC Dordrecht, 

FC Den Bosch en Fortuna Sittard.

De fabriek van Macron staat in Italië, 

daar worden ook alle tenues voor 

HFC’15 geproduceerd.
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“Tien jaar geleden ben ik Bauke 
tegengekomen in een kroeg. Ik zat op dat 
moment op een kantelpunt in mijn leven. Het 
leed dat ik als verpleegkundige had gezien 
in de voorgaande jaren was me niet in de 
koude kleren gaan zitten, ik was toe aan iets 
nieuws. Hij vertelde me over zijn werk als 
stadsherder, het interesseerde me direct.”
Inmiddels werkt de 36-jarige schaapsherder 
alweer zeven jaar bij Landschapsbeheer 
Kollingsveen uit Drenthe. 

Groningen wil de groenste stad van 
Nederland worden. Zodoende huurt de 
Gemeente Groningen de kudde met Bauke en 
Erik-Björn in. Van april tot november doen ze 
hun ronde met de schapen rond Groningen. 
“We beginnen aan de noordelijke kant van 
de stad. Daarna gaan we dwars door de 
binnenstad richting de zuidkant. Via Helpman 
en de Euroborg gaan we vervolgens weer 
terug. Deze ronde maken we ongeveer twee 
keer per jaar.

Als voetballer is Erik-Björn begonnen bij GVAV, 
maar al snel maakte hij de overstap naar vv 
Noordwolde. “In die periode ben ik als keeper 
ook gescout door FC Groningen, uiteindelijk is 
dat op niks uitgelopen.”
Tien jaar geleden kreeg de in Paddepoel 
woonachtige Meijer andere ambities. “Bij 
vv Noordwolde heb ik mijn KNVB en TC3 
diploma gehaald en zat is zelfs op de bank 
als assistent-trainer. Op een gegeven moment 
nam ik de honneurs waar voor een half jaar 

toen de hoofdtrainer weg moest na slechte 
resultaten.”
 
Twee jaar geleden kwam Erik-Björn via zijn 
buurjongen bij vv Hoogkerk terecht. “Toen 
ging het balletje rollen. Nadat ik vooral 
als assistent scheidsrechter bij het eerste 
had gediend, kwam iemand van de jeugd 
vragen of ik ook niet eens een wedstrijdje op 
zaterdagochtend wilde fluiten. Niet veel later 
stond ik op zaterdagmiddag ook al te vlaggen 

en fluiten bij de senioren van CSVH.”

Over volgend seizoen is de fanatiekeling 
duidelijk. “Ik blijf lekker fluiten, daar ligt toch 
wel mijn ambitie. En als ik er de tijd voor vind 
ga ik een jeugdteam leiden. Maar hoe dat er 
uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Ik 
moet voor mezelf echt keuzes gaan maken. 
Het zal in ieder geval bij HFC’15  zijn.”

Over het algemeen gedragen schapen 
zich beter dan voetballers

We treffen Erik-Björn in een weiland vlak 

achter Reitdiep. Van april tot november trekt 

hij samen met collega Bauke Arends door 

de gemeente Groningen met 260 schapen. 

De overeenkomst tussen het leiding geven 

aan een kudde en het leiden van een 

wedstrijd is dan ook snel gemaakt. 

Hardlopers met nieuwe schoenen balen weleens van de stront op het 
looppad. Maar over het algemeen krijg je alleen maar positieve reacties.

Door Thijs Wieringa
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De herenteams lieten er in hun eerste 
seizoen geen gras (kan je daar over 
spreken in de zaal?) over groeien en gingen 
beiden met de schaal aan de haal! Deze 
kampioenschappen werkten motiverend 
voor nog een aantal heren, waardoor er in 
het seizoen ’14-’15 een derde herenteam 
gevormd kon worden.
Futsal 3 begon voortvarend, maar een 
kampioenschap zat er net niet in. Door 
de mindere resultaten van heren 1 en 
2 werd de doelstelling bijgesteld: niet 
degraderen en ook dat is prima gelukt. 
Daarnaast handhaven de dames zich jaarlijks 
moeiteloos in de 2e klasse.
Door een groot aantal heren werd het futsal 
gecombineerd met het veld. Door deze grote 
belasting en daarbij het stoppen van een 
aantal spelers, gaan de heren komend jaar 
weer starten met twee teams.

Futsal in Hoogkerk  
in de lift

In het seizoen ‘12-‘13 gaven enkele 

enthousiaste dames het goede voorbeeld 

door het zaalvoetbal (futsal) in Hoogkerk 

op de kaart te zetten. Nou ja in Hoogkerk, 

de thuiswedstrijden werden afgewerkt in 

Selwerd. Lopende dit seizoen werd er nog 

een tweede damesfutsal-team gevormd.

Het spreekwoord ‘als er één (vrouwelijk) 

schaap over de dam is, volgen er meer’ liet 

zich ook in de futsallerij gelden.

Het hierop volgende seizoen vormden zich, 

naast de eerder genoemde damesteams, 

nog twee herenteams.

Door Wim Wijma

De herenteams lieten er in hun eerste seizoen 
geen gras over groeien en gingen beiden met 
de schaal aan de haal! 

Wedstrijden
Werden de thuiswedstrijden in de afgelopen jaren nog veelal afgewerkt in Selwerd, Lewenborg 
en Leek. Vanaf komend seizoen is voor maar liefst drie van de vier teams Hoogkerk de 
thuishaven!!
Vanaf nu dus ook genoeg mogelijkheden om dichtbij huis een kijkje te nemen bij onze futsaltak. 
En… wat voor voetbal geldt, geldt uiteraard ook voor futsal: de derde helft!
Houd de website in de gaten voor de actuele datums en tijden.
Op de website kun je verder zien uit welke spelers de verschillende teams bestaan. 

Trainingen/aanmelden
Ben je géén trainingsbeest? Dan is futsal 
wellicht iets voor jou! Futsal is namelijk in 
het leven geroepen voor diegenen die niet 
in weer en wind op een groot veld willen 
voetballen, maar voor de meer verfijnde/
luie binnenspelers. Ben je moe of gaat het 
je even te snel? Je mag ieder moment van 
de wedstrijd gewisseld worden zodat je de 
wedstrijd vanaf de bank kunt bekijken. Doe je 
daarentegen iets onreglementairs, dan moet 
je een aantal minuten op het beter zittende 
strafstoeltje plaatsnemen. 
Dit betekent overigens wel dat de resterende 
vier teamgenoten zich bij een gemiddelde 
binnentemperatuur van 25+ graden uit de 
naad moeten werken. 

Regels
Op de site van de KNVB staat een 80-pagina 
tellend document met alles wat wel en niet 
mag tijdens een avondje futsal. Om eens 
een greep te doen: het is verboden om op 
Nike Air Max met zwarte zolen te voetballen, 
de gemiddelde wedstrijd duurt twee keer 
25 minuten, de keeper moet in staat zijn 
enigszins mee te kunnen voetballen en voor 
de grashappers onder ons, een sliding is 
gewoon toegestaan!



Een jonge speler met ambitie moet 
denken: “Ik ga bij HFC’15 voetballen.” 
Door Siep Huizinga

niveau van de trainingen omhoog gaat. Alle 
teams werken met deze methode waardoor 
we veel beter inzicht krijgen in de vorderingen 
van iedere speler. Er komen gedurende het 
seizoen meerdere meetmomenten waardoor 
spelers sneller kunnen doorstromen.”
John geeft aan dat er duidelijk onderscheid 
gemaakt moet worden tussen prestatief en 
recreatief voetbal. “De doelstelling voor de 
selectieteams is dat er minimaal hoofdklasse 
gespeeld moet worden. Dat zijn we aan 
onszelf verplicht nu we zo’n grote club zijn. 
Uiteindelijk moet HFC’15 dé club van West-
Groningen worden waar je als jeugdspeler 
graag wil voetballen. Nu is het nog zo dat 
talenten die eruit springen, naar andere clubs 
vertrekken. Dat moet op termijn veranderen. 
Een jonge speler moet denken: ik heb 
ambitie, ik ga bij HFC’15 voetballen.”

Met 46 teams onder zijn hoede realiseert 
John zich dat hij als bestuurslid jeugdzaken te 
maken heeft met veel jeugdleden én met hun 
ouders. “De voetbalclub is er voor de leden. 
Zo simpel is het. Dat betekent dat we de 
leden en de ouders erbij moeten betrekken. 
Ze moeten participeren, méédoen! Om dat 
te bereiken gaan we aan klantenbinding 
doen. We willen dat de mensen graag naar 
het sportpark komen. Mede daarom is de 
kantine door de week iedere dag geopend 
van half 5 ’s middags tot half 12 ’s avonds. 
Bovendien gaan we iedere vraag of suggestie 
die binnenkomt, serieus bekijken. Is het 
idee uitvoerbaar, dan gaan we het zeker 
doorvoeren. Is het niet haalbaar, dan leggen 

we uit waarom niet. En het antwoord geven 
we vlot. Een mailtje mag niet maanden 
blijven liggen, zoals wel eens voorkwam. Snel 
antwoorden, dan neem je mensen serieus.”

Om die snelheid te garanderen, is structuur 
nodig, legt John uit. “De voetbalclub is 
eigenlijk een minibedrijfje. We maken 
duidelijke afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden. Dan weet iedereen 
waar hij of zij aan toe is en de leden weten 
precies bij wie ze moeten zijn.”
Hij heeft zin in het nieuwe seizoen en het 
bestuurswerk bevalt hem. “De fusie zorgt bij 
iedereen voor nieuwe energie. Ik voel geen 
weerstand, terwijl ik dat wel een beetje had 
verwacht. De neuzen staan allemaal dezelfde 
kant op.”

Op het moment van het interview zit John 
van Bommel middenin de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. De teamindelingen en 
het trainingsrooster zijn net voltooid. “We 
komen geloof ik maar drie velden tekort”, 
zegt hij met een ironisch lachje, doelend op 
het grote aantal jeugdteams (46 stuks) en de 
beperkte ruimte die het sportpark biedt. “Het 
trainingsrooster is elk jaar een grote puzzel”, 

vervolgt hij. Johan Raatjes zit daar veel beter 
in dan ik. Het is knap dat het allemaal weer 
past maar dat er acht teams tegelijk op één 
veld moeten trainen, is natuurlijk te gek 
voor woorden. Je ziet het ook terug in de 
prestaties op het veld. De wedstrijden die 
verloren gaan, verliezen we meestal in de 
tweede helft, op conditie. Dat is geen toeval. 
Er is een link tussen de prestaties en de 
beperkte ruimte om te trainen.”

Uitbreiding van het aantal velden is dringend 
nodig, maar intussen werkt de club ook op 
een andere manier aan verbetering van 
de kwaliteit van de trainingen. “Ons hoofd 
jeugdopleiding Marc van Meel introduceert 
een nieuwe trainingsmethode waarmee het 

Een ouder die z’n kind bij de ingang 

van het sportpark dropt en vervolgens 

wegrijdt, dat beeld is volgens John 

van Bommel snel verleden tijd. “De 

club is er voor de leden. We gaan 

aan klantenbinding doen”, aldus het 

bestuurslid jeugdzaken.

John van Bommel (44) voetbalt in 

het 7x7 team en zijn twee zonen 

spelen bij de jeugd van HFC’15. 

John heeft een eigen bedrijf: Proflex 

Containermeten. In het zakendoen is 

pragmatisme zijn handelsmerk en dat 

komt hem bij het bestuurswerk voor 

HFC’15 goed van pas. “Wat is het 

probleem en wat zijn de oplossingen? 

Dan kiezen we daarvan de minst 

slechte.”
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In 2008 ging mijn zoon op 
voetballen. Hij was toen zes 
en had zijn zwemdiploma’s op 
zak. Dat was de voorwaarde 
om op een sport te mogen. 
Het idee van voetbal kwam 
helemaal uit zijn eigen koker. 
Zelf had ik helemaal niks 
met voetbal, behalve dan 
een fanatiek coachende 
vader op de bank toen ik 
opgroeide. Zijn vader deed 
vroeger aan basketbal dus 
die was ook best verbaasd. 
Natuurlijk wilden we onze 
zoon een plezier doen en 
zoals dat bij veel kinderen 
gaat werden de belangrijkste 
dingen aangeschaft en een 
club gezocht. Het werd “De 
Held” en ik meldde hem aan bij CSVH. Onze zoon bleek het heel leuk te vinden en ook ik begon 
de lol ervan in te zin. Op zaterdag langs het veld in weer in wind, leuke gesprekken met andere 
ouders, kantinekoffie en het plezier van hem maakten dat ik het eigenlijk heel erg ontspannend 
vond na een week hard werken. Hij bleek fanatiek en nog best goed ook. 
Zo langs het voetbalveld kwam ik tot de ontdekking dat een voetbalvereniging drijft op de 
energie en inzet van vrijwilligers. Omdat mijn zoon het zo naar zijn zin had en ik graag aan dat 
plezier wilde bijdragen besloot ik me aan te melden bij het bestuur. Zij waren op zoek naar 
een secretaris. Er ging een wereld voor me open. Met veel plezier heb ik mij hier ingestort en 
inmiddels heel veel geleerd. Met trots kijk ik terug op het traject van de fusie tot nu toe. Het 
worden van één club was een enorme uitdaging die we met de inzet van heel veel vrijwilligers 
hebben kunnen realiseren. Straks wanneer het nieuwe bestuur compleet is, stop ik als 
secretaris. Het is dan mooi geweest als het gaat om een bestuurlijke rol. 

Van secretaris tot vertrouwenspersoon
Bianca Jagt - vrijwilliger HFC’15 Door Bianca Jagt

Wil je ook een bijdrage leveren aan onze 
mooie club?
Nieuwe vrijwilligers zijn bij HFC’15 heel erg 
welkom! Er is echt altijd wat te doen en je 
hoeft niet meteen bestuurslid te worden. 
Helpen in de kantine, het organiseren van het 
Sinterklaasfeest, meehelpen met een clinic, 
trainer worden of leider? Het kan allemaal. 
Jij bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt geven aan 
de club. De energie bij HFC’15 is goed! Er 
zijn veel nieuwe ideeën, nieuwe mensen en 
oudgedienden die er samen een succes van 
willen maken. Daar wil je bij zijn!

Heb je vragen of opmerkingen voor mij als 
vertrouwenspersoon? Ik ben te bereiken via 
vertrouwenspersoon@hfc15.nl.

Nieuwe uitdaging
Een nieuwe uitdaging binnen de club ligt al 
te wachten. Binnen HFC’15 zal ik de rol van 
vertrouwenspersoon op mij nemen. Iedereen 
die betrokken is bij HFC’15 houdt zich op 
de één of andere manier bezig met mensen 
waaronder kinderen en jong volwassenen. 
Het creëren van een veilige omgeving vinden 
wij erg belangrijk. Dit betekent dat we de 
komende tijd bezig zullen gaan met het 
ontwikkelen van de randvoorwaarden die 
hiervoor kunnen zorgen. Zo gaan we aan de 
slag met klachtenregeling en reglementen, 
zullen we kijken naar de veiligheid van ons 
sportcomplex en gaan we onderzoeken of 
het mogelijk is om voor alle vrijwilligers een 
Verklaring Omtrent Gedrag te verkrijgen. 
Op onze website vind je op korte termijn 
veel meer informatie over de rol van 
vertrouwenspersoon en wanneer en waarvoor 
je hier terecht kunt.

Wil je ook een bijdrage 
leveren aan onze mooie 
club? Nieuwe vrijwilligers 
zijn bij HFC’15 heel erg 
welkom!
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shirt sponsoren

goudsponsoren

bronssponsoren

- Autobedrijf Traas (ZO3)  

- Cue Action (ZO4)  

- SuikerUnie (complete jeugdafdeling)  

- ColliCare (A1, F1)  

- Progresso Interim Management (compl. meidentak)

- Proflex Containermeten (C2, C3, D2)  

- EM-sporting (D1) 

- Zeefdrukkerij Pesman (D3) 

- Bandentrend Groningen (D6)  

- Bouwadviesbureau Raatjes (E1, E2)  

- Huisma Bestratingen (E3, E7)  

- Velleman Bestratingen (E5)  

- Kapsalon Artistiek (F2)  

- Montagebedrijf Zoer (F4)  

- Autoservice Visser (F5)

Noorderstraat 29, 9745 AP Groningen

050 556 6525

www.huismabestratingen.nl
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Contactgegevens

Bestuur   
Functie Naam Telefoon E-mail

Voorzitter Frits Potze 06-50732440 voorzitter@hfc15.nl
Secretaris Henri van der Voort 06-21174632 secretaris@hfc15.nl
Penningmeester Jeroen Olthoff 06-23336936 penningmeester@hfc15.nl
Jeugdzaken John van Bommel 06-55715171 jeugdvoorzitter@hfc15.nl
Jeugdsecretaris Piet Broersma 06-51600611 jeugdsecretaris@hfc15.nl
Commerciële Zaken Johan Raatjes 06-48940214 sponsoring@hfc15.nl
Voetbaltechnische Zaken Louis Mollet 06-26432011 technischezaken@hfc15.nl
Verenigingszaken Gertjan Paas 06-29368994 verenigingszaken@hfc15.nl
   

 
  
Commissies   
Functie Naam Telefoon E-mail

Ledenadministratie Jacolie Kranenburg 06-53745453 ledenadministratie@hfc15.nl
Contributie Joke Faas 050-5567834 contributie@hfc15.nl
Communicatie Thijs Wieringa 06-44557282 communicatie@hfc15.nl
Materialen Gerrie Delger 06-16417971 materialen@hfc15.nl
   
Wedstrijdsecretaris Bas Kosse 06-38285007 wedstrijdsecretaris@hfc15.nl
Wedstrijdsecretaris zaal Wim Wijma 06-52870890 wedstrijdsecretariszaal@hfc15.nl
Vertrouwenspersoon Bianca Jagt 06-23902552 vertrouwenspersoon@hfc15.nl
Supportersvereniging   supportersvereniging@hfc15.nl

Adres Sportpark 

De Verbetering 50 

9744 DZ Hoogkerk 

050 556 75 43

Voor meer contactgegevens m.b.t. de teams en teamleiders, raadpleeg de website www.hfc15.nl

  twitter/hfc15_hoogkerk          facebook.com/hoogkerkfootballclub15



Jammer dat hij niet kan voetballen

advertenties – brochures – magazines – brieven – internet

Vestdijklaan 314 • 9721 vx Groningen
t (050) 5269656

e siephuizinga@planet.nl

Gomarusstraat 38, 9746 BC Groningen, t .  06 205 777 03 - info@studiomedes.nl -  studiomedes.nl

G RAFISC H E VORMG EVI NG & I NTE RN ETTOE PASSI NG E N

Wenst HFC’15 een sportief seizoen!


