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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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“Het verschil in clubs, wordt gemaakt door de 
leden. Dat zit bij HFC’15 wel goed.”
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Qua prestaties was het een prachtig seizoen 
met vele kampioenschappen bij de jeugd, 
een promotie van Zondag 1 naar de 3e 
klasse en een knap herstel van Zaterdag 
1 na een slechte start. Een herstel dat al 
werd aangekondigd door het winnen van het 
Leekster Voetbalgala in de winterstop.  
Daarnaast deden de vrouwen lang mee voor 
het kampioenschap. Allemaal  mooie reclame 
voor HFC’15!  
Het zoeken en vinden van begeleiding 
(coördinatoren, trainers en leiders) voor ieder 
van de meer dan 45 jeugdteams was een 
hele klus. Maar het is John van Bommel, 
Marc van Meel en Johan Schut gelukt en ook 
voor het aankomende seizoen zijn vrijwel alle 
plekken ingevuld.

Komend seizoen is het zaak om verder te 
bouwen. Aan een jeugdafdeling waarvan de 
selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau 
spelen zodat talenten bij ons willen blijven of 
komen voetballen. Aan een vereniging die nog 
aantrekkelijker is voor sponsoren om zich aan 
te verbinden. Aan de broodnodige uitbreiding 
en/of verbouwing van het sportpark. Maar 
vooral en in alles aan een vereniging waar 
plaats is voor iedereen die met plezier wil 
voetballen, recreatief én competitief en waar 
aandacht is voor gezelligheid en het samen 
doen. Of het nou voetballen is of feestvieren 
(dat kunnen we ook erg goed hebben we 
afgelopen seizoen bewezen): ‘HFC’15 dat zijn 
we samen’. Ik wens iedereen een fantastisch 
seizoen  met vele hoogtepunten !

De kop is er af! Het eerste seizoen 

van HFC’15 zit er op en ik durf 

te zeggen dat we als vereniging 

sterker staan dan een jaar 

geleden. Natuurlijk waren er het 

afgelopen seizoen zaken die niet 

goed liepen of anders gingen dan 

bedoeld of verwacht. Maar dat 

heb je bij iedere vereniging. Hier 

kunnen we allemaal alleen maar 

van leren. Er ging echter vooral 

ook veel goed. 

Voorwoord

Ik wens iedereen een fantastisch seizoen   
met vele hoogtepunten!

Voor u ligt de presentatiegids van 

HFC’15 voor het seizoen 2016-2017. 

Net als in die van het vorige seizoen 

treft u in deze gids informatie over 

en foto’s van onze selectieteams aan. 

Trainers komen aan het woord en 

spreken hun verwachtingen uit en 

er is aandacht voor onze sponsoren 

maar ook wordt een ‘echt HFC’15-

gezin’ uitgelicht en kunt u meer lezen 

over de nieuwe samenwerking van 

HFC’15 met Fysiotherapie Hoogkerk. 

Daarnaast is er veel aandacht voor 

vrijwilligers. Want als er één ding is 

wat ik niet genoeg kan benadrukken, 

dan is het de grote behoefte die 

onze vereniging heeft aan betrokken 

vrijwilligers.  We prijzen ons 

gelukkig met een grote groep vaste 

vrijwilligers, maar er zijn er echt heel 

veel nodig om in een grote vereniging 

als HFC’15 alles goed te laten draaien. 

Kern van de boodschap die ook uit 

de verhalen naar voren komt: ja, 

vrijwilligerswerk kost tijd maar het is 

vaak leuk en dankbaar werk. Meld 

je aan en bouw mee aan een nog 

mooier HFC’15!

Door Joost leertouwer, vootzitter HFC’15
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Vrijwilliger zijn heeft 
zoveel mooie kanten

De functie vrijwilligerszaken is kort 

geleden in het leven geroepen om 

meer inzicht te krijgen in aantal 

vrijwilligers, taken en behoeftes en 

daar structuur aan te geven. Een 

kleine delegatie probeert dit van de 

grond te krijgen onder aanvoering 

van Janneke Metselaar. Zelf pas twee 

jaar betrokken bij het voetbal in 

Hoogkerk, maar wel bloedfanatiek. 

Door; Thijs Wieringa

In 2008 verhuisde het gezin Smallegange-
Metselaar naar Groningen. Janneke, eerst 
volleybal- en later fervent rugbyspeelster, 
kreeg oudste zoon Pieterbas (9) niet mee 
naar haar geliefde sport en kwam twee jaar 
geleden bij SJO De Held terecht. Met een 
aantal buurvrouwen besloot Janneke zich aan 
te sluiten bij het 7x7 voetbal. “Het is prettig 
om op vrijdagavond je kop leeg te maken en 
bezig te zijn. Iedereen is fanatiek genoeg te 
willen winnen, maar niet zo fanatiek dat er 
lelijke dingen gebeuren. Ik kwam toen ook al 
snel in contact met John van Bommel, die je 
dan strikt om clublid van dienst te worden en 
vervolgens vrijwilligerszaken op je te nemen.”

Janneke runt vrijwilligerszaken samen 
met Carin Wijchers en Janneke Bergsma. 
Samen zitten ze regelmatig bij elkaar om 
te kijken naar de verschillende taken en 
hoe die ondergebracht kunnen worden bij 
mensen van de club. “Tijden zijn veranderd. 
Bepaalde elementen uit de jaren 60, wat 
toen vanzelfsprekend was, zou je terug 
willen hebben. Bijvoorbeeld hoe de club 
in de samenleving stond, hoe je met 
elkaar omging en hoe de vereniging voor 
het dorp de toegevoegde waarde was op 
het sociale vlak. Dat je als inwoner de 
club nodig had voor je sociale welzijn en 
verbondenheid. Die vanzelfsprekendheid 
is er niet meer. Alle verenigingen hebben 
daar last van en HFC’15 heeft het nog een 
stapje moeilijker omdat er met de fusie drie 

culturen zijn samengebracht. We zijn nu 
echt nog zoekende hoe we dit tot één geheel 
samen moeten voegen. De club bestaat uit 
verschillende clubjes met allemaal subclubjes 
daar weer onder. De grootte van onze 
vereniging zou best eens een struikelblok 
voor ons kunnen zijn omdat mensen nu 
makkelijk hun snor kunnen drukken. We 
moeten dat allemaal nog gaan ondervinden.”

Een van de ideeën die de dames 
onderzochten was het verplichtstellen van 
vrijwilligerswerk. “Als je dat wil, moet je 
eerst proberen op vrijwillige basis mensen 
te enthousiasmeren. Maar dat liep niet.” 
Uiteindelijk liep ook het ‘verplichte’ plan 
mis omdat het gewoonweg niet te doen is. 
“Achteraf is dat ook maar beter, want je moet 
niet willen dat je mensen verplicht zich in te 
spannen.”

Maar hoe komt de club dan wel ruim in de 
vrijwilligers te zitten? “Wat we willen creëren 
is de verspreiding van een olievlek met 
de huidige vrijwilligers. De harde kern is 
een krachtig orgaan van waaruit we willen 
voortborduren. We willen vooral uitdragen 
dat vrijwilligerswerk of je inzetten voor de 
vereniging gewoon erg leuk is. Iedereen 

persoonlijk benaderen is geen doen. De truc 
is om een relatief kleine harde kern, die van 
de hoed en de rand weet, aan te vullen met 
een grote club mensen waarbij niemand 
overbelast raakt. Op deze manier blijf je met 
plezier dingen doen voor de vereniging. Die 
harde kern moet uitdragen dat wat ze doen, 
met plezier wordt gedaan. Zo blijft het voor 
iedereen ook gewoon leuk. Want dat is het 
uiteindelijk wel.”

Janneke sluit af: ‘’Ik hoop dat de vereniging 
in een veel groter verband een functie krijgt 
in het dorp. Dat de club een partner wordt 
in welzijnsvraagstukken die mensen sociale 
contacten biedt, zelfs als zij niks met voetbal 
hebben, maar wel onder de mensen willen 
komen. Zo kan je een grote vereniging 
een veel grotere betekenis geven. Het is 
een vergezicht, staat nog onderaan het 
prioriteitenlijstje, maar het is wel een streven. 
De slogan ‘HFC’15 zijn we samen’, die we ook 
steeds vaker inzetten, past daar perfect bij.”We willen uitdragen dat  

vrijwilligerswerk vooral leuk  
is om te doen

Belangrijkste openstaande vacatures
 
-  Gastvrouw/heer 1e elftal zaterdag
-  Kantinepersoneel
-  Aanvulling team vrijwilligerszaken
-  Allerhande klussers voor beheer sportpark

Mail vrijwilligerszaken@hfc’15.nl3.
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“Op zondagmiddag gaat 
het gas erop”

Door; Siep Huizinga

In latere seizoenen gingen de promotiewedstrijden tegen Dronrijp en Muntendam verloren. 
Afgelopen seizoen lukte het wel, nota bene tegen Siddeburen, de club waarmee onze 
zondagafdeling traditioneel veel moeite heeft. “Die overwinning deed me heel veel. Dat we uit met 
1-3 wonnen en het thuis met 5-1 afmaakten, man, ik had tranen in m’n ogen.”

Hij is een kind van de club. Jarno begon in de jongste jeugd van CSVH, stapte in de D’ers over naar 
vv Hoogkerk – “ik ging met een kameraadje mee” – en maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in 
het eerste elftal waar hij nu al meer dan dertien jaar achtereen een vaste kracht is. “Ik ben wel eens 
gevraagd door andere clubs, maar daar ben ik niet op ingegaan. Ik zou niet weten bij welke andere 
club ik zou moeten spelen. Het mooiste is toch voetballen met je kameraden, dat je samen ergens 
voor gaat. Dat maakt het spelletje zo mooi.”
Zeven jaar geleden kwam er abrupt een einde aan dat mooie spelletje. In de voorbereiding op een 
nieuw seizoen scheurde hij een kruisband. Na een kijkoperatie, een kruisbandreconstructie en heel 
veel fysiotherapie kon de centrale verdediger een jaar later het voetbal weer oppakken. “In het begin 
was het wennen, maar ik heb er geen last meer van. Bij duels ga ik er vol in.”

Zondag 1 is ten opzichte van vorig jaar flink 
veranderd. Ervaren krachten als Pieter de 
Jong en Daniel van Donderden zijn gestopt 
en gaan voetballen in het tweede elftal. 
“Maar daar staat de komst van enkele 
goede spelers tegenover”, stelt Jarno. 
Hij doelt onder andere op Jorn Udema 
die overkomt van de A1 van Be Quick 
en op John Roy Veneberg, afkomstig van 
Hardenberg. Jarno hoopt en verwacht dat 
het in de 3e klasse iets meer op ‘voetballen’ 
aankomt. “Daar hebben we de spelers voor.” 
Hijzelf rekent zichzelf daar overigens niet toe. 
“Ik ben de man van de strijd, duels aangaan, 
man uitschakelen, bal veroveren en snel 
inleveren.” Met die strijdlust schuwt Jarno 
de sliding niet, ook niet op kunstgras. “Het 
nadeel van ons kunstgrasveld is al dat rubber, 
je been ligt meteen open. Op de training 
maak ik de sliding niet maar in de wedstrijd 
gaat dat vanzelf. Ik speel dan ook liever op 
echt gras.”

Al sinds zijn 16e speelt Jarno 

Vogel in het eerste elftal. Iedere 

zondagmiddag stroopt de centrale 

verdediger de mouwen op en gaat hij 

voorop in de strijd. Komend seizoen 

gaat dat gebeuren in de derde 

klasse. “Eindigen op een plek in de 

middenmoot zou al mooi zijn.”

Er waren redenen genoeg om 

komend seizoen een stapje terug te 

doen en met zijn kameraden in het 

tweede elftal te gaan spelen. Jarno is 

net vader geworden van dochter Jula 

Carice. Hij is bedrijfsleider geworden 

bij mechanisatiebedrijf Jan Smedes 

in Sumar. En met zijn 32 jaar wordt 

het naar eigen zeggen wat moeilijker 

om het steeds weer op te brengen 

om twee keer per week te trainen. 

En toch wil Jarno Vogel in ieder geval 

nog één seizoen doorgaan. “Johan 

Honebeek zei tegen mij: kom, we 

gaan nog een jaar door en we nemen 

de ploeg op sleeptouw. Voetballen in 

de derde klasse, daar heb ik echt zin.”

Jarno is een van de weinigen in het 

team die al eerder op dit niveau 

heeft gevoetbald. Hij heeft al 

diverse nacompetities om promoties 

gespeeld. De eerste keer was enkele 

jaren geleden. “We promoveerden in 

2008 naar de derde klasse nadat we 

de nacompetitie hadden gewonnen. 

Ik was toen helaas geschorst. We 

wonnen maar omdat ik aan de kant 

stond, was de beleving minder intens. 

We gingen naar de derde klasse 

maar we vlogen er dat seizoen helaas 

meteen weer uit.” 

Jarno, Jano en Jan Hendrik
Op de club kent iedereen hem als 

Jarno, een afgeleide van Jano, een 

bijnaam die hij als klein jongetje tijdens 

een zomervakantie in Oostenrijk kreeg. 

In de familie noemen ze hem Jano 

of Jan. Maar Jarno heet officieel Jan 

Hendrik Vogel. 
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Hoofdsponsoren

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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Wij zijn altijd in de buurt
Fysiotherapie Hoogkerk nauw betrokken bij HFC’15

Door; Thijs Wieringa

opleiding fysiotherapie. Hij krijgt daar heel 
veel theoretische kennis mee en komt op 
de club ervaring opdoen. Als hij er is zal 
er ook zoveel mogelijk back-up aanwezig 
zijn voor het geval hij er niet uit komt.” De 
drie sporttherapeuten die dit doen zijn Giel 
Melis, Elke Veld en Martijn Hofman. Alle drie 
sportminded met heel veel know-how.

Elke Veld, Master sportfysiotherapeute, gaat 
zich vooral richten op het vervolgtraject 
voor mensen die uitgerevalideerd zijn in de 
sportschool. “Bijna alle patiënten die bij ons 
rondlopen komen uit Hoogkerk. Het zou dan 
ook best zo kunnen zijn dat er mensen, die 
niet aan HFC’15 verbonden zijn, ook gaan 
revalideren op sportpark Hoogkerk. Denk aan 
een korfballer of tennisser eventueel ook in 
groepsverband zodat sporters zich aan elkaar 
kunnen optrekken.”
Elke is de dochter van Jacob en neemt vanaf 
1 januari het stokje van papa over als mede-
eigenaar van Campo Health Center.
“Wij hebben ook goede contacten met 
sportartsen van het Martini Ziekenhuis en 
met hen hebben we afspraken gemaakt zodat 
patiënten snel gezien en behandeld kunnen 
worden.”

Voor alle leden van HFC’15 is er een 
inloopspreekuur geopend. Leden mogen hier 
zonder afspraak binnen komen lopen voor 
vragen, klachten of kleine behandelingen.
Een speciale ruimte is daarom ingericht op 
het sportpark. Hier kunnen leden behandeld 
worden en oefeningen doen. Het spreekuur 
zal één keer per week open zijn op woensdag 
van 16.30 tot 17.30 uur.

Jeroen Manning zullen we niet veel gaan 
zien op de club. Hij heeft al enige tijd fysieke 
klachten aan zijn pols door het zware 
werk wat hij als manueel therapeut heeft 
uitgevoerd. “Ik loop er nu al zo’n vijf á zes jaar 
mee, maar de specialist heeft nu aangegeven 

dat het beter voor mij is op te stoppen met 
behandelen. Het is een behoorlijke tik, ik had 
graag 65 willen worden in dit beroep, maar 
dat kan dus niet. Dan moet ik me maar op 
een andere manier binnen de praktijk nuttig 
en dienstbaar maken.” Vanaf 1 januari gaat 
Jeroen zich dan ook veel meer met Campo 
Health Center bemoeien. Qua administratie 
is er voor de fysiotherapeuten ook steeds 
meer werk bij gekomen. “Ik neem die 
werkzaamheden nu bij hun uit handen zodat 
zij zich kunnen richten op de patiënten.”

Jeroen Manning (40), samen met Jacob 
Veld eigenaar van Campo, is blij met de 
samenwerking tussen de praktijk en HFC’15. 
“De combinatie van een fitnesscentrum 
en fysiotherapie is natuurlijk fantastisch 
voor de revalidatie van sporters. Maar de 
vertaalslag van binnen oefeningen doen naar 
de terugkeer op het sportveld ontbrak bij ons. 
Door deze samenwerking kunnen we nog 
gerichter de sporter begeleiden naar volledig 
herstel.”

Een speciaal ingerichte ruimte op Sportpark 
Hoogkerk wordt de basis voor de verzorgers 
van HFC’15. Michel Mulder voor zondag en 
Frank Welmers voor de zaterdag. “Frank 
staat onder supervisie van de praktijk. Met 
Michel Mulder is er al langere tijd een goede 
samenwerking. 
Frank gaat naar het tweede jaar van de 

Fysiotherapie Hoogkerk bestaat 

al zo’n 40 jaar. De praktijk begon 

midden in het dorp in de Vries 

Lamstraat. In ’99 kwam er uitbreiding 

in Medisch Centrum Ruskenborg. 

In 2003 verhuisde het hele team 

naar het Hoendiep en kwam er 

ook een sportschool bij genaamd 

CampoHealth Center. De fysiopraktijk 

en het fitnesscentrum versterken 

elkaar, revalidatietraining werd toen 

een nieuw speerpunt. Juist deze 

combinatie was voor HFC’15 de 

reden om een samenwerking aan 

te gaan. ‘’We moeten elkaar sterker 

maken daar waar het kan.’’

De combinatie van 
een fitnesscentrum 
en fysiotherapie is 
natuurlijk fantastisch
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Door; Thijs Wieringa

Trainersdiploma’s heeft Wilco niet. “Ik 

kijk veel op internet of bij trainingen 

van de keepersschool. Ik heb wel 

een bepaalde visie. Ik vind dat je 

als keeper snel weer op de been 

moet zijn. We doen daarom veel 

voetenwerk met de ladders. Als je 

overal snel bij kan zijn, en positioneel 

goed in de goal staat, is duiken 

eigenlijk een laatste redmiddel. 

Keepen is goed op je benen staan en 

veel praten.”

Een echte veldspeler is hij nooit geweest. Al op jonge leeftijd staat Wilco onder de lat. Nu, 

ruim 40 jaar later keept de 53-jarige Veldhuis nog elke weekend in de reserve 4e klasse bij 

vv Helpman. Dit doet hij samen met de mannen met wie hij vroeger ook bloedfanatiek het 

veld in stapte. Daarnaast draagt hij zijn keeperservaring over op alle keepers van HFC’15.  

Alle keepers hoor ik u denken? Ja, alle keepers van HFC’15 zijn welkom om deel te nemen 

aan zijn trainingen.

Wilco is in de D-ers begonnen bij vv Heino. 
Vervolgens heeft hij de jeugdopleiding bij 
GVAV l gemaakt en met A1 nog op hoog 
niveau gespeeld. Na drie jaar seniorenvoetbal 
en één wedstrijd in het eerste verkaste 
hij naar vv Helpman. “Ik werkte toen bij 
de A-Markt  en daar was Henk Klunder 
bedrijfsleider. Hij vroeg mij voor vv Helpman. 
Daar had ik een keeper met veel meer talent 
voor me. De nieuwe trainer beloofde me vier 
wedstrijden het seizoen daarop. Dat werden 
er vier die ik niet speelde.“
Echt talentvol was Wilco niet. Hij moet het 
vooral van hard werken hebben. “Ik was een 
zenuwpees, helaas heb ik nu pas de rust 
gevonden in mijn spel. Als ik die rust had 
gehad toen ik jong was, had ik misschien 
wel iets meer kunnen bereiken. Nu geniet ik 
meer van het spelletje, tegenstanders een 
beetje sarren. Maar nog wel zo fanatiek dat 
ik medespelers op hun flikker geef als er iets 
niet goed gaat.”

Tijdens de wedstrijden zit hij niet op de bank. 
“Ik sta liever op de rand zestien, of boven op 
het balkon. Ik heb daar meer zicht en kan de 
keepers beter coachen als dat nodig is. Bij de 
kleintjes kijk ik ook. Dat vinden die keepertjes 
geweldig - Kijk papa, mijn keepertrainer is er! 
- Het is geweldig om ze bezig te zien.’’

De trainerscarrière van Veldhuis is nog niet 
eens zo lang bezig. Een collega, die trainer 
was bij VVG, vroeg of hij het niet eens een 
keer wilde proberen. Twee jaar later stond hij 
bij vv Hoogkerk op het veld en niet veel later 
ook bij CSVH. Vorig seizoen is in overleg met 
het bestuur de jeugd weer serieus opgepakt. 
“Sommige ouders zijn erg fanatiek. Ik heb 
het liefst dat ze achter de goal weg gaan. Die 
kinderen zijn dan snel afgeleid. - Kijk mam, 
ik heb de bal gevangen. - Ze moeten het zelf 
ondervinden en fouten maken, want keepen 
leer je door fouten te maken. Dat is wel een 
harde les, maar wat er overblijft zijn vaak wel 
de betere.

Ze zeggen vaak dat keepers een steekje los 
hebben. “Ik heb er twee, want ik ben ook nog 
buschauffeur. Ik ben misschien ook wel een 
beetje gek, maar wel op een leuke manier 
hoop ik. Maarja... hoe gek moet je ook wel 
niet zijn om voor een bal te duiken.”

Duiken is een laatste 
redmiddel

Vorig seizoen is 
in overleg met 
het bestuur de 
keeperstraining van 
de jeugd weer serieus 
opgepakt.
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Door; Siep Huizinga

Wat opviel was dat je spelers zoveel mogelijk op 
dezelfde plekken liet staan.
“Interim-trainers maken vaak de fout om 
alles te willen veranderen. Terwijl je als ploeg-
in-problemen juist vastigheden wil. Het speelt 
makkelijker als je precies van elkaar weet 
wat er moet gebeuren.”

Wat is de doelstelling voor dit seizoen?
“We willen een prijs. En een periodetitel is 
geen prijs want dan heb je nog niks. We 
gaan voor promotie. Daar moet je eigenlijk 
altijd voor willen gaan. We horen minimaal 
in de tweede klasse thuis. Het is absurd dat 
we zo laag spelen. Er is zóveel potentieel in 
Hoogkerk. We moeten omhoog en dat geldt 
ook voor de jeugd.”

Wat voor spel kunnen we verwachten?
“Ik wil aanvallen, druk zetten op de helft 
van de tegenstander. Lopende mensen, 
positiespel, de tegenstander geen seconde 
het idee geven dat ze meedoen. Dat type 
spel is moeilijk om uit te voeren, maar het is 
wel het mooiste om naar te kijken en ook het 
mooiste om te spelen.”

Wat voor trainer ben je?
“Afgelopen seizoen heb ik te vaak langs de 
kant staan schreeuwen om de ploeg aan te 
zwengelen. Daar hou ik helemaal niet van. Ik 
ben de hele week bezig om het team voor te 
bereiden op zaterdag en eenmaal op het veld 
moeten ze het zelf doen. Zelf keuzes maken, 
zelf zien waar de zwakte van de tegenstander 
zit. Ik overleg altijd met de groep. Leg opties 
aan ze voor. Wat vinden jullie? Door ze te 
betrekken bij beslissingen, krijg je draagvlak. 
Dan sta je als speler beter achter de 
gemaakte keuzes.”

Hoe is het om trainer te zijn van de club 
waar je zelf altijd hebt gevoetbald?
“Dat is fantastisch. Ik zou ook niet weten 
waar ik anders trainer zou moeten worden. 
Mijn ambitie is om minstens twintig jaar 
trainer van deze club te zijn.”

Halverwege het seizoen het stokje overnemen om 
te proberen de dreigende degradatie af te wenden. 
Dat was vast niet het ideaalbeeld zoals je dat voor 
ogen had.
“Het is leuker om aan het begin van een 
nieuw seizoen hoofdtrainer te worden. Dan 
kun je vanaf het begin iets opbouwen. Ik 
aarzelde, want er was natuurlijk het risico 
dat het mis zou gaan, dat we eruit zouden 
vliegen. Maar de moeilijkste afweging was nog 
wel dat het te vroeg zou zijn. Dat het te kort 
op de periode zat dat ik zelf nog voetbalde. 
De spelers weten nog hoe ik als voetballer 
was. Ik oogde soms een beetje lui, terwijl ik 
als trainer juist het tegenovergestelde ben. Ik 
vraag het uiterste van ze. Ik moet zeggen: dat 
is me honderd procent meegevallen.”

Je begon aan de klus toen de ploeg onderaan 
stond. Uiteindelijk keurig zevende geworden. Hoe 
heb je ze weer aan het voetballen gekregen?
“Allereerst moest de trainingsintensiteit 
omhoog, want dat sloeg echt nergens op. 
Soms kwam er maar zes man. Iedereen zal 
z’n redenen hebben gehad maar zo’n lage 
opkomst kan gewoon niet als je in het 1e 
speelt. We zijn vaker en harder gaan trainen. 
We hebben afspraken op papier gezet. Ik 

heb de spelers gevraagd naar persoonlijke 
ambities. Vaak kwam als antwoord ‘plezier 
hebben’. Dat vind ik geen doelstelling. Plezier 
komt met de resultaten. We moeten er staan 
als team, op tijd komen, afspraken nakomen, 
dat soort simpele dingen.”

Frans Brouwer (33) had het al wel zo’n beetje uitgestippeld. 

De voormalige spits van CSVH had het naar z’n zin als 

trainer van Zaterdag 2. Hij zag zichzelf wel een keer 

hoofdtrainer worden, maar dan pas op z’n 40e. Totdat vlak 

voor de winterstop het bestuur hem vroeg om Zaterdag 1 

onder z’n hoede te nemen. “Ik heb er lang over moeten 

nadenken.”

“Ik wil minstens twintig jaar trainer  
van deze club blijven”

Dode spelmomenten
“We besteden veel aandacht en 

corners en vrije trappen. Daar is veel 

winst te boeken. We gaan varianten 

proberen. Als je daaruit scoort, is de 

voldoening extra groot.”

Statistieken
“Statistieken zijn prachtig. Iedere 

voetballer wil trainen met de bal. 

Maar tel eens hoeveel seconden 

een voetballer de bal heeft in een 

wedstrijd? De meesten komen nog 

niet eens tot een minuut. Waarom 

dan toch zoveel met de bal trainen? 

Dat soort dingen vind ik leuk om 

over na te denken.”

We horen minimaal in 
de tweede klasse thuis.
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Edzer Bos gaat zijn vierde  
seizoen in als vrijwilliger 

Betrokken ouder en 

leider, daarna lid van de 

veiligheidscommissie en sinds 

dit seizoen is hij coördinator 

van de E-jeugd. In vier jaar tijd 

is Edzer Bos uitgegroeid tot een 

vrijwilliger met vaste waarde 

voor de club.

Door; Siep Huizinga

1. Positief coachen
2. Hebben binding met de club
3. Conformeren zich aan het technisch beleid
4.  Zijn verantwoordelijk voor teamregels en handhaving
5. Geef kinderen een veilige omgeving
6.  Ontwikkel respect voor medespelers, 

tegenstanders, grens- en scheidsrechter
7. Zorgen voor een plezierige sfeer binnen het team
 
Regels voor spelers
1. Nakomen (tijd)afspraken
2. Coachen elkaar positief
3.  Tonen respect voor trainer, leider, 

teamgenoten, tegenstander, grens- en 
scheidsrechter

4. Laten UIT en THUIS de kleedkamer netjes achter
5. Nette omgang met alle materialen
6. Douchen ALTIJD na de training en wedstrijd
7.  Zijn ook bij blessure aanwezig bij trainingen 

en wedstrijden
 
Regels voor ouders
1. Beslissingen accepteren
2. Achter de omheining blijven
3. Moedigen aan, coachen niet
4. Gaan respectvol met elkaar om
5.  Weten dat teambelang voorop staat bij 

selectieteams
6. Communiceren direct en open met elkaar
7.  Stimuleren hun kind afspraken na te komen 

Tijdens het interview voetbalt zoon Twan op straat. 
“Hij is vaak met een bal op straat te vinden”, 
vertelt Edzer. Zijn zoon speelt dit seizoen in E7 
en Edzer zal opnieuw leider zijn, een duobaan 
die hij deelt met Martin Nijland. Daarnaast is hij 
dit seizoen coördinator van de E-jeugd. Ook deze 
functie vult hij in als duobaan, samen met Rutger 
Horneman. “Rutger zal zich meer richten op de 
voetbaltechnische kant, ik ben meer de regelaar.”

Er zijn dit seizoen tien E-teams met samen circa 
honderd jeugdspelers, tweehonderd ouders en nog 
zo’n vijftig trainers en leiders. Gaan die allemaal de 
E-coördinatoren bestoken als ze een vraag hebben? 
Edzer schiet in de lach. “Dat hoop ik niet. In principe 
gaan spelers en ouders eerst naar de trainer of 
leider als ze een vraag of opmerking hebben. 
Komen ze er onderling niet uit of speelt er iets 
anders, dan kunnen ze bij de coördinator terecht.”

In maart en april verwacht Edzer wel grote drukte 
als de selectietrainingen worden gehouden. 
“Dan is het hectisch en dan komen de vragen 
en opmerkingen van spelers en ouders.” Edzer 
benadrukt dat het aan de technische staf en aan 
het hoofd van de jeugdopleiding is om spelers 
te selecteren voor de hoogste teams. “Afgelopen 
jaren had ik ook wel eens mijn vragen daarover 
maar nu ik dichterbij het vuur zit, zie ik hoe zo’n 
indeling tot stand komt. Het is goed verdedigbaar. 
De specialisten die erover gaan, kijken naar 
veel aspecten, ook naar fysieke en motorische 
kwaliteiten. Soms is het voor een jonge speler beter 
om een stapje lager te gaan. Dan houdt hij of zij 
plezier in het voetballen. En ach, zoveel Messi’s 
lopen er niet rond.”
Edzer vindt dat de communicatie over het 
selectiebeleid al een stuk verbeterd is ten opzichte 
van voorgaande jaren. “Nu staat heel duidelijk op 
de site beschreven hoe de selectie tot stand komt. 
Ouders en spelers kunnen dat rustig nalezen.” 
Vorig jaar stapte Edzer in de veiligheidscommissie. 

‘Naar een veilig sportklimaat’ heette het project waaraan deze commissie werkte. “Dat gaat niet alleen over 
de fysieke veiligheid maar ook over gedrag op het veld en langs de lijn. Hoe ga je met elkaar om, hoe coach 
je positief, hoe kun je spelers en ouders daarin sturen? We hebben diverse gedragsregels opgesteld (zie 
kader) die voor alle teams van HFC’15 gelden. Als coördinatoren van de E-jeugd hebben Rutger en ik daar 
ook een rol in.” 

Snelle spits werd verdediger
Edzer voetbalde bij Farmsum, 

Neptunia, Meedhuizen en later ook 

nog bij de zaalvoetbalvereniging van 

Slochteren. In de jeugd was hij spits. 

“Dat was vooral omdat ik snel was. 

Toen het spel technischer werd, zakte 

ik langzaamaan naar de verdediging. 

Daar sta ik nu nog als we op 

vrijdagavond 7 tegen 7 spelen.”

Regels voor trainers en leiders
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Teamfoto’s 1e elftallen 
 Seizoen 2016 - 2017

Achterste rij: Sadjad Sheykhi, Michel IJpema, Rutger Hofsteenge, Stephan Boersema, Barteld Faber, Aliriza Albayrak, Raymond Taatgen, 
Brian Bakker. Middelste rij: Rutger Paas, David Boersema, Enrico Maatita, Sander Mulder, Thijs Kivits, Dennis Schepel, Klaas Wobbes, 
Danny Sims, Wouter Meerveld. Voorste rij: Fabian de Vries, Leon Hofsteenge, Feddrik Cruiming, Frans Brouwer, Marco Prins, Frank 
Welmers, Tom Renkema, Simon Cageling  

Achterste rij: Wouter van Dijken, Marco Boon, Frank Volkers, Pascal van Dijken, John-Roy Veneberg, Paolo Mameli
Middelste rij: Michel Mulder, Bastiaan Schilderman, Johan Honebeek, Arjan Hof, Dennis van Dijken, Marijn Scheltens, Jean Marc Balsters
Voorste rij: Lennart Kruizinga, Marco Antoons, Jan Hendrik Vogel, Ronny Melissen, Auke Birza, Joran Tel, Marten Wobbes, Jelle de Lange



Competitieschema 1e elftallen 
 Seizoen 2016 - 2017

3 sep sc Stadspark - HFC’15
10 sep HFC’15 - ONR
17 sep HFC’15 - sc Loppersum
24 sep sv Marum - HFC’15
1 okt HFC’15 - vv Noordwolde
8 okt vv Niekerk - HFC’15
15 okt HFC’15 - vv Boerakker
29 okt vv Appingedam - HFC’15
5 nov HFC’15 - vv Glimmen
12 nov De Pelikanen - HFC’15
26 nov HFC’15 - vv Grijpskerk
3 dec HFC’15 - vv Helpman
10 dec vv Veenhuizen - HFC’15

28 jan HFC’15 - sc Stadspark
4 feb ONR - HFC’15
11 feb sc Loppersum - HFC’15
18 feb HFC’15 - sv Marum
11 mrt vv Glimmen - HFC’15
18 mrt HFC’15 - vv Niekerk
25 mrt vv Noordwolde - HFC’15
1 apr HFC’15 - vv Appingedam
8 apr vv Boerakker - HFC’15
22 apr HFC’15 - De Pelikanen
29 apr vv Grijpskerk - HFC’15
6 mei vv Helpman - HFC’15
13 mei HFC’15 - vv Veenhuizen

Programma HFC’15 ZA1

4 sep HFC’15 - vv Gomos
11 sep vv Actief - HFC’15
18 sep vv Heiligerlee - HFC’15
25 sep HFC’15 - VAKO
9 okt HFC’15 - ASVB
16 okt ZFC Zuidlaren - HFC’15
30 okt HFC’15 - vv Annen
6 nov SVZ - HFC’15
13 nov HFC’15 - FC Lewenborg
27 nov vv Wildervank - HFC’15
4 dec Veendam 1894 - HFC’15
11 dec HFC’15 - vv Muntendam
29 jan vv Gomos - HFC’15

5 feb HFC’15 - vv Actief
12 feb HFC’15 - vv Heiligerlee
29 feb VAKO - HFC’15
5 mrt HFC’15 - vv Actief
12 mrt HFC’15 - vv Heiligerlee
19 mrt ASVB - HFC’15
2 apr vv Annen - HFC’15
9 apr HFC’15 - ZFC Zuidlaren
23 apr FC Lewenborg - HFC’15
30 apr HFC’15 - vv Wildervank
7 mei HFC’15 - Veendam 1894
14 mei vv Muntendam - HFC’15

Programma HFC’15 ZO1
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Ervaren trainer
Bert Knapper stond in zijn actieve 
spelersloopbaan onder de lat bij Middelstum, 
KRC uit Kantens, Onderdam en bij Usquert. 
Kapotte kruisbanden dwongen hem de 
keepershandschoenen voorgoed op te 
bergen en trainer te worden. Hij begon als 
hoofdtrainer bij KRC en ging vervolgens naar 
ZEC in Zandeweer. Daarna was hij zes jaar 
lang de trainer van de dames van Tolbert. Hij 
werd er in zijn laatste seizoen kampioen en 
het team promoveerde naar de 1e klasse. 
Na een pauze van een jaar (“ik werd vader”) 
pakte hij het trainerschap weer op en werd hij 
trainer van de vrouwen van achtereenvolgens 
Drachtster Boys, Niekerk en Hunsingho en 
opnieuw van heren 1 van ZEC. Sinds vorig 
seizoen is hij hoofdtrainer van de vrouwen 
van HFC’15. “Als ik trainer ben van een 
vrouwenteam, train ik ook het meidenteam. 
Zij zijn de toekomst. Ik vind het belangrijk dat 
ze weten wat ze aan elkaar hebben.”

We gaan 
voor het
kampioen- 
schap
Toen Bert Knapper vorig seizoen aantrad 

als hoofdtrainer van de vrouwen, was zijn 

doel om binnen drie jaar naar de 3e klasse 

te promoveren. Hij denkt dat promotie dit 

seizoen al mogelijk is.

Het mag dan allemaal heel gezellig zijn,  
er wordt wel fanatiek getraind

Bert heeft hoge verwachtingen van de komende competitie. “Vorig seizoen deden we heel 

lang mee om het kampioenschap. Uiteindelijk was Nieuw-Roden net een maatje te groot en 

eindigden we, mede door blessureleed, op de vierde plaats. We scoorden makkelijk, maar 

net op de momenten dat het erom ging, viel het doelpunt niet.”

Niettemin verwacht de trainer van de vrouwen dat er een goed seizoen gedraaid kan 

worden. “We gaan voor het kampioenschap.” Hij is blij met de terugkeer van Dominique van 

der Mark. Zij keert weer terug op het oude nest en is een absolute versterking van het team.

Het moet gaan gebeuren met aanvallend 
voetbal. Bert: “Ik hou van aanvallend spel. Ik 
speel altijd 4-3-3. We willen hoog staan en de 
keeper laten meevoetballen. En we gaan ons 
zeker niet aanpassen aan de tegenstander.”
Afgelopen seizoen waren er net te weinig 
vrouwen om twee teams in de lucht te 
houden. Bert hoopt dat het dit seizoen wel 
lukt. “Met twee teams kun je een constanter 
seizoen spelen. Dan heb je een bredere 
selectie en kun je terugvallen op anderen 
als er blessures zijn. Dat brak ons afgelopen 
jaar op.”

Het trainerschap bij HFC’15 bevalt hem goed. 
“Het is een hele leuke groep, zowel op het 
veld als daarbuiten. In januari werd ik 50 en 
hebben we met z’n allen groot feest gevierd. 
De vrouwen zijn naar Ameland geweest, 
ze hebben meegedaan aan de wedstrijd 
‘De beste derde helft’. De jongste speler 
is 17 en de oudste 32. Maar ondanks die 
leeftijdverschillen is het een hechte groep.”
Het mag dan allemaal heel gezellig zijn, er 
wordt wel fanatiek getraind en Bert heeft 
bij zijn aantreden de trainingsintensiteit 

verhoogd. “Van twee keer per week een 
uurtje zijn we naar twee keer anderhalf uur 
gegaan. Lijkt me logisch. Een wedstrijd duurt 
tenslotte 90 minuten.”

De sfeer binnen HFC’15 is goed, valt Bert op. 
“Het is dan wel een stadsclub maar het heeft 
alle kenmerken van een dorpsclub. Het is hier 
vooral ‘met elkaar’. Dat voel je heel sterk.”

Door; Siep Huizinga



Teamfoto Vrouwenselectie
 Seizoen 2016 - 2017
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Autobedrijf Huizinga

Genomineerd

2008

Schoenerstraat 2a  •  9745 BJ  Hoogkerk (Gr.)  •  Tel.: 050-5567703 
info@huizinga-hoogkerk.nl  •  www.huizinga-hoogkerk.nl

Wij adviseren u graag!

Leenauto in overleg!

De koffie staat klaar!

Bel 050-5567703!

Achterste rij: Meike Marcus, Nathalie Biemolt, Evelien Smedeman, Lissa Veenstra, Frouke Meerveld-Bloemendal, Luisa Balanta Popo
Middelste rij: Samantha Wilpstra, Romy Zantingh, Esther Rijkens, Berthe Toonder-ter Veen, Marissa Holman, Anneriek Meerveld, Jellie Vonck
Voorste rij: Greetje Belle, Marjo Paas-Bethlehem, Erik Jan Bijker, Danielle Helmus, Kimberly Brouwer, Dominique van der Mark. 
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Familie Kosse stort zich  
volledig op het voetbal Interview; Thijs Wieringa

taken niet over. “Nee hoor, dat is niet voor 
mij weggelegd. Ik ben daar veel te fanatiek 
supporter voor.” 
Het wedstrijdsecretariaat kwam er pas later 
bij. “Ik zat zonder werk en werd gevraagd dit 
op te pakken. Je gebruikt je hersenen weer 
actief en ik vind het hartstikke leuk om te 
doen.”   Het wedstrijdsecretariaat is geen 
klein klusje. Het kost Bas elke dag zeker 
anderhalf uur om zaken te regelen en vragen 
te beantwoorden. In de pauze op zijn werk en 
soms tot twaalf uur ’s avonds is hij nog aan 
het bellen om wedstrijden te verplaatsen. 
Crista: “Toen Bas thuis kwam te zitten was 
het de perfecte uitlaatklep voor hem. Nu 
hoort het er gewoon bij.” 
Maar soms loopt het de spuigaten uit. “In 
het zwembad, in het dorp, bij de supermarkt 
overal krijg ik vragen van leiders en trainers. 

Het eerste wat ik dan zeg is ‘MAIL’. Ik vergeet 
het anders gewoon.”

Waarom zet iemand zich zo in voor een 
voetbalvereniging? Crista legt uit. “Je nog 
meer betrokken voelen bij de club en het dorp 
is de voornaamste reden. Het werk is leuk 
en je leert verschillende mensen kennen. Je 
wereld wordt uiteindelijk gewoon een stuk 
groter.”

“Vijf dagen vakantie heb ik gehad”, begint 
Bas het interview zonder nog maar een vraag 
gesteld te hebben. “Na het afsluiten van alle 
competities kwam al vrij snel de eerste vraag 
weer binnen: Wie schrijft de teams eigenlijk 
in voor volgend seizoen?” Bas zijn vinger gaat 
met een grijns omhoog. Hij doet het zichtbaar 
met plezier. “Voor futsal heb ik het ook maar 
direct gedaan.”

Terwijl de jongens wat ravotten en FIFA op 
de tablet spelen, vertelt Crista over het 
gezin. “Vorig seizoen waren we elke dag met 
sport bezig. De jongens trainen nu gelukkig 
op dezelfde dag, dat was vorig jaar niet 
het geval. Daarnaast voetbalde Bas nog 
weleens op vrijdag met 7x7, hadden we op 
zaterdag wedstrijden en moest er op zondag 
gezwommen worden voor de diploma’s. 

In het tweede voetbaljaar van Tim werd Bas 
voor het eerst leider. “Tim speelde toen bij de 
MP’s en was vijf jaar oud. Komend seizoen 
ben ik nog steeds zijn leider, dan bij O13-5. 
Daarnaast word ik ook nog eens leider van 
Tygo bij O9-4.” Kan Bas niet aanwezig zijn bij 
één van de twee teams, dan neemt Crista zijn 

Ook opa Edo Kosse is nog actief op de 
velden, als scheidsrechter bij zijn kleinzoon.

Elke club heeft er wel een paar, echte 

voetbalgezinnen. Gezinnen waar 

niet alleen de kinderen aangesloten 

zijn bij een voetbalclub, maar ook 

papa en mama nauw betrokken zijn. 

Gezinnen waar het voetbal ademt 

en waar over weinig andere dingen 

gesproken wordt dan… voetbal. 

De familie Kosse is zo’n gezin. Tim 

en Tygo spelen allebei in de jeugd 

van HFC’15. Vader Bas is van beide 

teams leider en daarnaast ook nog 

wedstrijdsecretaris. Moeder Crista 

is eerste assistent van Bas en helpt 

mee met het organiseren van 

clubactiviteiten. 

Bas is zelf als vijfjarig jongetje 

begonnen bij CSVH en heeft het 

tot welgeteld één wedstrijd in 

het eerste elftal geschopt. “Ik was 

twintig en had Erik Schoenmakers 

uit de basis gespeeld als rechtsback. 

De tegenstander weet ik zo niet 

meer, maar ik maakte mijn debuut 

met de winnende goal. Op de 

woensdagtraining daarna scheurde 

ik mijn kruisband af in een duel 

met Dennis Hofman. Het was 

toen eigenlijk direct gebeurd met 

voetballen. Afgelopen jaar heb 

ik het met 7 tegen 7 weer even 

geprobeerd.” 
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herinnering aan het meelopen als pupil 
van de week bij destijds CSVH. “Dat heeft 
een geweldige impact gehad op hem. Het 
mee-eten, in de kleedkamer er bij zijn, de 
warming-up en de shoot-out vond hij heel erg 
leuk. Het is ook goed voor de binding tussen 
junioren en senioren.”

Tim en Tygo vinden het niet altijd even leuk 
dat papa zoveel tijd in de club steekt. “Nou , 
als ik mij niet lekker voel moet ik toch heen 
van papa en mama omdat ze niet kunnen 
afzeggen. Papa’s telefoongesprekken gaan 

ook wel erg vaak over voetbal wanneer ik net 
met hem in de tuin wil gaan voetballen.”
Uiteraard heeft het ook voordelen. De 
jongens zijn lekker veel aan het voetballen 
en mogen Crista helpen waar nodig. “Toen 
mama het familiefeest organiseerde voor 
De Held, mochten wij meebeslissen welke 
stormbaan we het allerleukste vonden. Dat is 
toch wel heel cool!

Het gezin gaat weer een mooi voetbaljaar 
tegemoet. Tim bij de O13-junioren en Tygo 
bij de O9-pupillen. Waar Tim zegt meer te 
willen scoren en Tygo het vooral superleuk wil 
hebben moet Bas vooral nog wennen aan de 
nieuwe categorienamen. 

Crista heeft ook altijd gesport. Ze schaatste 
heel fanatiek, maar moest dit laten varen 
omdat het vervoer naar de banen moeilijk 
werd. Toch is ze niet stil gaan zitten en heeft 
veel verschillende sporten opgepakt. Het 
sporten zit de Kosses in het bloed. Ook opa 
Edo Kosse is nog actief op de velden. Nu als 
scheidsrechter bij zijn kleinzoon. 

Bij de eerste elftallen kijken doen de jongens 
bijna niet. Ze voetballen zelf in de ochtend 
en zijn ’s middags dan meestal niet meer op 
het sportpark. Tim heeft wel een geweldige 

Bij de eerste elftallen kijken doen de jongens 
bijna niet. Ze voetballen zelf in de ochtend. 

De toekomst van HFC’15 zien 

de kleine voetballertjes in ieder 

geval wisselvallig tegemoet. 

“Ik denk dat er dan nog meer 

kinderen aan het voetballen 

zijn en ik hoop dat ik in het 

eerste van HFC’15 voetbal, 

want dat lijkt mij heel gaaf”, 

vertelt Tygo. Tim is sceptischer: 

“We worden heel groot én 

chaotisch”
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Samen met Ron Slump beheert Gerrie Delger 
(50) de materialen van HFC’15. Shirts, ballen, 
trainingspakken, bidons, pilonnen… alles wat 
nodig is voor wedstrijden en trainingen wordt 
besteld door Gerrie. Vlak voor het interview 
(eind juli) heeft hij nog 160 ballen besteld 

en ook al weer 150 nieuwe tenues. “We zijn 
al druk bezig met de voorbereidingen op 
het nieuwe seizoen. Vlak voor de vakantie 
hebben we alle tenues ingenomen. Dan 
kijken we wat er eventueel bijbesteld moet 
worden. Het blijkt bijvoorbeeld dat we 
komend seizoen maar liefst vier B-teams 
hebben. Die hebben grotere shirts nodig. 
En ze spelen ook met ballen die een maatje 
groter zijn. Moet allemaal weer geregeld 
worden.”

Het bestellen van 900 tenues was vorig jaar 
een gigantische klus, beaamt Gerrie. “Het is 
niet overal goed gegaan en daar hebben we 
weer van geleerd. Ik denk dat het nu prima 

geregeld is, maar het blijkt maar weer dat er 
veel bij komt kijken. We zijn een fusieclub, 
we zijn nog jong, dan zie je dat er nog een en 
ander verbeterd kan worden.”

Vorig seizoen hebben de junioren nieuwe 
ballen gekregen. “Ik heb er zo’n 600 besteld. 
Dit seizoen zijn de senioren aan de beurt. De 
eerste en tweede selecties krijgen nieuwe 
ballen. De ballen die zij gebruikten, schuiven 
door naar de lagere seniorenelftallen.”
Raken er in een seizoen veel ballen zoek? 
Dat valt best mee, blijkt uit de cijfers 
van Gerrie. Met name de jeugd gaat 
zorgvuldig met het materiaal om. De 47 
jeugdteams hebben alle wedstrijdballen 
weer netjes ingeleverd. Wel zijn er een paar 
trainingsballen zoek geraakt. De senioren zijn 
iets slordiger. Er zijn meerdere trainingsballen 
verdwenen, evenals drie van de vijf 
wedstrijdballen. “Jammer, dat zijn ballen van 
89 euro per stuk.”

Gerrie is buschauffeur bij Q-Buzz en heeft 
zijn diensten zo ingedeeld dat hij vrij is 
op woensdag en zaterdag. “Zo kon ik op 
zaterdag mee als trainer van het jeugdteam 
dat ik afgelopen jaar onder m’n hoede had. 
Op woensdag ben ik in het materiaalhok om 
alles op orde te brengen. In het begin van het 
seizoen toen we de nieuwe tenues moesten 

regelen, was ik er bij wijze van spreken acht 
dagen per week.”
“Het is wel gebleken dat het werk voor het 
materiaalbeheer te veel is voor Ron en mij”, 
zegt Gerrie. Dit seizoen zal Ronny Melessen 
het materiaal voor de senioren beheren en 
bestellen. Gerrie blijft dat doen voor de jeugd. 
Bovendien stopt hij als jeugdtrainer. Dan 
heeft hij weer tijd om te kijken bij zoon Aydan, 
die in C2 speelt.

Heel veel ballen, heel veel shirts  
en heel veel uren

Gerrie Delger is de man van de materialen 

van HFC’15. Hij gaat over vrijwel alles wat 

spelers en trainers nodig hebben. Vorig 

seizoen kregen alle 900 spelers een nieuw 

tenue. Een gigantische operatie. “Ik was hier 

acht dagen per week.”

Door Thijs Wieringa

Spelverdeler
Gerrie begon als voetballer bij Gruno 

waar hij tot en met het eerste heeft 

gevoetbald. Daarna speelde hij in 

het shirt van Usquert en van SVW’27 

in Heerhugowaard. “Dat was mijn 

mooiste voetbaljaar. We speelden 

tweede klasse en werden kampioen. 

Ik heb altijd centraal op het 

middenveld gespeeld, met de jaren 

zakte ik steeds verder naar achteren. 

Nu speel ik af en toe mee met 7 

tegen 7 op vrijdagavond.”
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Wij maken 
uw onderneming
online zichtbaar

WEBDESIGN & SEO

Wij ontwerpen & onderhouden 

website in het CMS Wordpress 

die goed vindbaar zijn in

zoekmachines!

HOSTING & ONDERHOUD

Een compleet pakket waarin uw 

website veilig en snel gehost 

wordt met dagelijkse back-ups 

op onze eigen SSD-server

SOCIAL MEDIA

Niet alleen erg leuk, maar ook heel 

belangrijk voor de uitstraling van 

uw bedrijf. Wij helpen u graag 

met uw bedrijfsprofiel!

Verhoog je online zichtbaarheid in samenwerking met Pixelsz!

Met onze kennis en ervaring op het gebied van SEO, social media, 

webdesign en hosting kunnen wij er voor zorgen dat uw onderneming 

een volgende stap kan zetten op het internet. Dit resulteert in meer 

online bezoekers, meer klanten en een hogere omzet. 

Check www.pixelsz.nl voor meer informatie

Binnen 24 uur afspraak 
Gratis inloopspreekuur

Hoendiep 221  |  9745 EE Hoogkerk

Johan Dijkstralaan 5 | 9744 DA Hoogkerk

T 050 55 300 70

I  fysiotherapiehoogkerk.nl

Blessurepartner  HFC '15



De mening van verschillende leden
Door Thijs Wieringa

is niet raar als je net aan je tweede seizoen 
begint als vereniging. 
 Bob de Vries: Het is lekker dichtbij en mijn 
vrienden spelen er ook.

 Er is al veel veranderd het afgelopen 
jaar, maar wat zou er absoluut nog 
anders moeten bij HFC’15?

 Maarten Dijkstra: Alle velden moeten open 
blijven zodat iedereen het hele jaar kan 
blijven trainen. 
 Bob de Vries: Dat ook niet-selectie-teams door 
kunnen trainen in mei en juni.
 Ties van der A: Nu de club in aantallen groot is 
geworden moet dit worden opgevangen door 
vrijwilligers. Bij een grote club is het makkelijk 
om te denken “iemand anders doet het 
wel”. Het is denk ik belangrijk dat iedereen 
probeert iets bij te dragen!
 Marissa Holman: Het nieuwe, nog redelijk 
onbekende bestuur zorgt voor een afstand 
tussen het bestuur en de leden. Als dit 
beter is, is er denk ik ook meer begrip 
en waardering voor het bestuur en hun 
beslissingen.

 Hoe denk jij dat de club eruit  
ziet over 10 jaar?

 Marissa Holman: Ik hoop dat het karakter van 
een dorpsvereniging behouden blijft. Waar 
men elkaar kent en weet wat er speelt. Al ben 
ik bang dat de club steeds groter wordt en 
daarmee ook steeds afstandelijker. Dat zou 
zonde zijn!

 Johan Honebeek: Ik hoop dat de club qua 
accommodatie dan gegroeid is. Een extra 
veld en extra kleedkamers moeten dan 
gerealiseerd zijn. Minstens één eerste elftal 
is een stabiele 2e klasser en speelt bovenin 

mee voor de prijzen. De selectieteams van de 
jeugd spelen allemaal op divisie niveau.
Danny Holman: Niet heel veel anders dan nu, 
gewoon en gezellige dorpsclub met een goede 
jeugdafdeling en een gezellige derde helft.

Wat is je mooiste herinnering aan het 
afgelopen seizoen?

 Maarten Dijkstra: De laatste 
competitiewedstijd tegen Actief, toen werden 
we kampioen met F2.
 Jan Roelof: De laatste training was het 
hoogtepunt van het seizoen, de trainer was 
er niet dus was een gelijkwaardige partij 
indeling gemaakt.
 Ties van der A: De reek van ongeslagen 
wedstrijden. Dit waren geloof ik 16 op een rij.
 Johan Honebeek: De promotiewedstrijd thuis 
tegen Siddeburen waar we met 5-1 thuis 
wonnen en daardoor promoveerden naar de 
derde klasse.

Waarom is HFC’15 de mooiste 
voetbalclub die er is?

 Danny Holman: De mooiste voetbalclub is het 
nog niet, dit moet het nog worden. 
 Ties van der A: Het verschil in clubs wordt 
gemaakt door de leden. En dat zit bij HFC’15 
wel goed.
 Johan Honebeek: Is het de mooiste club? 
We hebben potentie om de mooiste club te 
worden. Er moet nog veel gebeuren maar dat 

HFC’15 bestaat inmiddels één jaar. 

Tijd om eens te peilen hoe onze 

leden het jaar ervaren hebben, de 

club hebben zien veranderen en de 

toekomst van HFC’15 tegemoet zien.
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foto Johan Honebeek: Foto: Raoul La Crouis)

Johan Honebeek: ZO1   

Danny Holman: ZA2



Wat vind jij van de fusie nu we  
een jaar onderweg zijn?
  
Johan Honebeek:  Ik vind wel dat we goed 
in ons achterhoofd moeten houden dat we 
geen bedrijf zijn, maar een voetbalvereniging 
waar iedereen samen komt voor de 
gezelligheid.
 Jan Roelof: Ik merk erg weinig verschil 
tussen de “oude” en de “nieuwe” club. 
Onze trainingsavond is verplaatst van de 
woensdag naar de donderdag. Het groepje 
veteranen dat traint bestaat altijd uit een 
man of 10 tot 14. Dit gaat al jaren zo, of we 
nu CSVH of HFC heten.
 Marissa Holman: Voor mijzelf zou ik het 
liefst terug willen naar de oude situatie, 
omdat CSVH echt de club is waar ik met veel 
plezier naar terug kijk en de binding mee 
voel. HFC’15 zegt voor mij (nog) niet zoveel. 
Al denk ik wel dat de fusie voor de jeugd 
beter is.
 Bob de Vries: Ik heb er niets van gemerkt, 
De Held en HFC’15 zijn voor mij hetzelfde 
gebleven.

Waarom voetbal je?  
Wat maakt het zo mooi?

Ties van der A: Het spel, het team en de 
gezelligheid!
 Marissa Holman: Lekker buiten sporten met 
een gezellig team dat ook in de derde helft 
opperbest presteert!
 Kian wezeman: Dat je elke week een 
wedstrijd hebt, en dat je van trainen beter 
wordt.
 Danny Holman: Met elkaar hard werken voor 
een goed resultaat en daarna gezellig met 
het team een biertje drinken, dat maakt 
voetbal zo mooi

Wie is je grote voorbeeld en waarom?
 
 Johan Honebeek: Ik heb niet echt een groot 
voorbeeld op voetbalgebied. Het liefst kijk 
je naar mooi voetbal maar ik vind het nog 
mooier om een ploeg te zien die als keihard 
werkt en een resultaat weet neer te zetten. 

Danny Holman: Een tweede kunstgrasveld.  
 Johan Honebeek: Komend seizoen 
wens ik HFC’15 succes toe op sportief 
en organisatorisch gebied. Dat er veel 
kampioenen en feestjes op het sportpark 
zullen zijn!
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Wat wens je HFC’15 toe voor  
komend seizoen?

 Jan Roelof: Plezier. We hebben nogal eens 
de neiging om het voetballen belangrijker te 
maken dan het is. We moeten niet vergeten 
dat het allemaal gaat om lol hebben. Of het 
nu om het supporten of om het voetballen, 
vlaggen,  keepen, trainen gaat; alles draait 
om het plezier hebben in wat je doet. 
Maarten Dijkstra: Veel kampioenen! Kijk naar IJsland afgelopen EK, dat is toch 

fantastisch.   
Danny Holman: Nu heb ik niet echt grote 
voorbeelden. Wel heb ik respect voor echte 

clubmensen. Kijk bijvoorbeeld naar Jacob 
de Boer, daar voetbal ik al mee in het 
eerste sinds ik 16 was (13 jaar geleden). 
Nu is Jacob 38, woont in Zuidhorn en is 
komend seizoen gewoon weer te zien op de 
Suikerbietvelden. Klasse! 
 Jan Roelof: Elzo Klei, de grootste elftalleider 
die we ooit gehad hebben. Heeft het 4e elftal 
kampioen gemaakt in het seizoen 1995/96. 
We speelden destijds in een afwijkend 
groen wit gestreept shirt ,wat erg lijkt op het 
huidige HFC’15 shirt.

Marissa Holman: VR1

Bob de Vries: D-junior

Kian Wezeman: F-pupil

Maarten Dijkstra: E-pupil



Koldingweg 9-b  •  9723 HL Groningen  •  T (050) 312 07 95 
F (050) 589 12 32  •  www.vanmarum.nl  •  vanmarum@vanmarum.nl

CV-ketels elektro airco verwarming

€ 449,- va 

Uw groepenkast nieuw!

inclusief btw en montage 

25 JAAR1991 2016

Wij bestaan 25 jaar. 

Dat vieren we met z’n allen! 

Feest mee!

goudsponsoren

Noorderstraat 29, 9745 AP Groningen

050 556 6525

www.huismabestratingen.nl
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Contactgegevens

Bestuur   
Functie Naam Telefoon E-mail

Voorzitter Joost Leertouwer 06-15082492 voorzitter@hfc15.nl
Secretaris Henri van der Voort 06-21174632 secretaris@hfc15.nl
Penningmeester Jeroen Olthoff 06-23336936 penningmeester@hfc15.nl
Communicatie Thijs Wieringa 06-44557282 communicatie@hfc15.nl 
Jeugdzaken John van Bommel 06-55715171 jeugdvoorzitter@hfc15.nl
Jeugdsecretaris Piet Broersma 06-51600611 jeugdsecretaris@hfc15.nl
Commerciële Zaken Vacant  sponsoring@hfc15.nl
Voetbaltechnische Zaken Johan Schut 06-54311385 voetbaltechnischezaken@hfc15.nl
Verenigingszaken Janneke Metselaar 06-14278019 verenigingszaken@hfc15.nl
Facilitaire Zaken Leon Luppen 06-46234385 bsh@hfc15.nl 
Algemene Zaken Like Laken 06-52047844 algemenezaken@hfc15.nl  
   

 
  
Commissies   
Functie Naam Telefoon E-mail

Ledenadministratie Jacolie Kranenburg 06-53745453 ledenadministratie@hfc15.nl
Contributie Henri van der Voort 06-21174632 contributie@hfc15.nl
Materialen Gerrie Delger 06-16417971 materialen@hfc15.nl
 Ron Slump 06-15592912 materialen@hfc15.nl 
Materialen Senioren Ronny Melessen 06-25302992 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
Scheidsrechterzaken Saïd El Hami  06-45038807  scheidsrechterzaken@hfc15.nl
Veiligheidszaken Marcel Voorma 06-24855499 veiligheid@hfc15.nl
 Edzer Bos  veiligheid@hfc15.nl
Sponsoring Johan Raatjes 06-48940214 sponsoring@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



Waren z’n voorzetten maar net zo scherp als z’n teksten.

 

advertenties – brochures – magazines – webteksten

Vestdijklaan 314 • 9721 vx Groningen
t (050) 5269656

e siep@siephuizinga.nl
i www.siephuizinga.nl

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

VISUELE COMMUNICATIE, GRAFISCHE VORMGEVING & INTERNETTOEPASSINGEN

Wenst HFC’15 een sportief seizoen!


