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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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“Ik zie kansen. Er is veel voetbalpotentieel en we 
kunnen meedoen om de titel.
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Dit jaar zetten wij weer een paar 

vrijwilligers in de schijnwerpers. Zij 

vertegenwoordigen slechts een fractie 

van het grote leger van vrijwilligers dat 

de club draaiende houdt. De kenners 

zeggen dat bij een BVO  het kapitaal 

op het veld moet staan maar bij een 

amateurvereniging als de onze staat 

het kapitaal (de vrijwilligers) in het 

wedstrijdsecretariaat, in de kantine, met 

een fluit op het veld en zit het soms 

tot diep in de nacht achter de laptop 

om wedstrijd- of trainingsschema’s of 

kantineroosters te maken. Wat mogen, 

of eigenlijk moeten, we ontzettend blij 

met hen zijn !

Verder een leuk artikel over onze 
futsalafdeling (soms uit het oog maar 
nooit uit het hart) en de ambities van de 
damesvoetbalafdeling. De verwachtingen zijn 
daar hoog gespannen !
Voeg daar aan toe het nieuwe kunstgrasveld, 
een schitterende nieuwe website, een 
vlaggenschip (Za1)  dat ook denkt mee te 
kunnen doen voor de prijzen, hopelijk een 

vervolg op het geslaagde zomertoernooi 
en we kunnen uitzien naar een prachtig 
seizoen.  Helaas een seizoen zonder een 
standaardteam  op de zondag. Maar we gaan 
ons uiterste best doen om volgend seizoen 
wel weer een 1e zondagteam in te kunnen 
schrijven.

Tenslotte nog een woord van dank aan onze 
(trouwe) sponsoren. Ook met hen zijn we erg 
blij en we gaan proberen ze dit jaar nog meer 
bij de vereniging te betrekken. 

Joost Leertouwer

Voor jullie ligt alweer de derde 

presentatiegids van Hfc’15. Een 

gids waarmee wij een indruk 

willen geven van onze vereniging 

door verschillende onderdelen en 

gezichten ervan uit te lichten.

Voorwoord

We kunnen uitzien naar een prachtig seizoen!

We gaan ons uiterste best 
doen om volgend seizoen 
wel weer een 1e zondagteam 
in te kunnen schrijven.

Door Joost leertouwer, vootzitter HFC’15
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“De club voelt als een grote familie”

Job en Jel Korving zijn 
volop actief als vrijwilliger 
binnen HFC’15. Ze hebben 
het gevoel dat ze lid zijn 
van een grote familie.

Door; Siep Huizinga

Loop op een willekeurige dag de kantine 
binnen en grote kans dat je Job achter de 
bar treft. “Ik draai graag een bardienstje, 
zowel doordeweeks als in het weekend. Het 
is gezellig, er zijn altijd mensen, ik praat met 
iedereen, ik sta met plezier achter de bar. 
Maar aan de andere kant van de bar is het 
ook leuk hoor, daar zit ik ook graag.”
Loop je op zaterdag over het sportpark, dan 
heb je grote kans dat je Jel tegen het lijf 
loopt, al zul je haar niet snel herkennen in 
haar ijsberenpak. Jel is Buddy de ijsbeer, 
de mascotte die op wedstrijddagen over het 
sportpark wandelt, teams aanmoedigt en 
graag met onze jeugdspelers op de foto gaat. 

Zes jaar geleden meldden de oudste zonen 
zich aan als lid. Rick voetbalt inmiddels in 
A1 en Roy in B3. Jel: “Toen zij lid werden, 
raakten we betrokken bij de club. Eerst als 
supporter langs de lijn, later werden we actief 
als vrijwilliger.”
Job is trainer van B2 en staat achter de bar. 
Jel gaat dit seizoen ook bardiensten draaien 
en is lid van de activiteitencommissie.

Beiden hebben meegeholpen met de 
organisatie van het zomertoernooi. Jel: “Dat 
was echt een geweldig toernooi. De spelers 
heb ervan genoten. En wij als begeleiders 
ook.” Job en Jel raken weer enthousiast 
als ze aan het toermooi terugdenken. Job: 
“Vooral het nachttoernooi was een succes. 
Ik heb dat hele weekend maar een paar uur 
geslapen, maar het was de moeite waard. De 
begeleiders hadden onderling een goede klik, 
alsof we dit al jaren samen doen.” Als leden 
van de toernooicommissie zijn Job en Jel nu 
al weer bezig met de voorbereidingen van het 

volgende zomertoernooi.
Jel is ook betrokken bij andere activiteiten, 
zoals carnaval voor de kinderen en het 
Sinterklaasfeest. Jel verruilt dan haar 
ijsberenpak voor het zwartepietenpak.
In de zomer heeft Jel meegeholpen met 
schilderen van de kantine en ook zoon 
Roy hielp mee. De hele zaterdag brengt de 
familie op het sportpark door en behalve de 

voetballende jongens gaan ook de jongste 
kinderen mee: Anouk, Lotte en Robin. De 
sfeer bij HFC vergelijkt Job met de sfeer 
bij zijn Haagse voetbalclub GDA waar hij 
speelde van 1989 tot 2001. “Net als hier 
zat de kantine altijd vol.” Job speelde 
daar in het eerste elftal en later in een 
vriendenteam. Maar de roep van het noorden 
was sterk en Job, die in zijn jeugdjaren in 
Groningen woonde, wilde weer terug naar de 
Martinistad. “Mijn laatste wedstrijd voor GDA 
was een promotiewedstrijd van het eerste. 
Door blessures werd ik door de trainer ineens 
opgesteld. We wonnen en ik was nog man 
van de wedstrijd ook!”

Beiden hebben meegeholpen 
met de organisatie van het 
zomertoernooi.

De hele zaterdag brengt de 
familie op het sportpark door  
en behalve de voetballende 
jongens gaan ook de jongste 
kinderen mee

Job (49) is metselaar van beroep. 
Hij voetbalde in de jeugd van 
GRC en speelde in landelijke 
competities tegen de jeugd van 
FC Groningen, GoAhead Eagles en 
PEC Zwolle. In Den Haag speelde 
hij bij GDA. Nu voetbalt hij op 
vrijdagavond bij het 7x7 team. 
Jel (43) is huismoeder, komt 
uit Veendam en had naar eigen 
zeggen helemaal niks met voetbal, 
maar HFC vindt ze geweldig. Jel 
heeft twee zoons uit een eerdere 
relatie (Rick en Roy), Job heeft 
een dochter uit een eerdere 
relatie, Anouk (8). Samen hebben 
ze nog twee kinderen: Lotte (5) 
en Robin (3).



Vorig seizoen

in Vogelvlucht!
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Door; Siep Huizinga

Mustafa Sharanshi is met zijn 30 jaar 

de oudste van de drie en hij is tevens 

leider van het futsal-team. Tot voor 

kort speelde hij met zijn jongste broer 

Joetiar (26) bij Oranje Nassau. Nu 

hebben ze met hun andere broer 

Garib een vriendenteam gevormd, 

met daarin vier spelers die al futsal 

speelden bij HFC’15, plus nog 

drie andere spelers, afkomstig van 

Leekster Eagles en Avanti.

De broers Sharanshi vormen de kern van het nieuwe eerste futsal-team van HFC’15. De 

drie zaalvoetballers hebben een vriendenteam gevormd en steken hun ambitie niet onder 

stoelen of banken: “Binnen twee jaar willen we naar de eerste klasse.”

 

Mustafa speelden enkele jaren geleden in 
zondag 1 van vv Hoogkerk, onder trainer 
Jurrie Smit. Hij hield een goed gevoel over aan 
Hoogkerk en wilde graag met z’n vrienden 
en broers een futsalteam vormen, onder de 
vleugels van HFC’15.
Het team komt dit jaar uit in de derde klasse 
en volgens Mustafa en zijn broers moet het 
mogelijk zijn om direct kampioen te worden. 
“We hebben goede spelers, alleen nog even 
een team worden”, zegt Garib. Volgens hem 
is het doel allereerst plezier hebben in het 

spelletje. “Als er een goede teamspirit is, 
komt de kwaliteit vanzelf naar boven.”
De broers hebben aardig wat futsal-ervaring 
opgedaan, onder andere bij Bedum, waar ze 
twee seizoen achter elkaar kampioen werden 
en naar de tweede klasse promoveerden. Het 
doelsaldo in één seizoen was ongeveer 300 
goals voor en 50 tegen. Mede daardoor zijn 
de verwachtingen ook nu hoog gespannen.
 

Alle drie hebben ze op het veld gevoetbald, 
vele jaren bij Bedum. De overstap naar futsal 
heeft een aantal redenen. “Allereerst scheelt 
het veel tijd. Met futsal hoef je niet twee keer 
in de week te trainen”, aldus Joetiar (26). “Ik 
ben vader en dat trainen kost me te veel tijd.” 

Garib vindt het zaalspelletje leuker dan het 
veldvoetval. “Het spel is minder fysiek, het 
is een non-contactsport. Ik denk ook dat je 
slimmer moet voetballen. De juiste looplijnen 
kiezen, het gaat heel snel.”
 

Met tien spelers hebben ze een ruime 

selectie, maar alle jongens zullen nodig zijn. 

“Niet iedereen kan elke keer meedoen, ook 

al omdat sommigen veldvoetbal spelen”, 

zegt Mustafa. De drie broers hopen op veel 

supporters tijdens de thuiswedstrijden in 

Sporthal Hoogkerk, die meestal om 22.00 

uur beginnen. “Zeker weten dat je waar 

krijgt voor je vrijdagavond. We laten mooi 

voetbal zien”, belooft Garib.

Vriendenteam met 
ambities

“We hebben 
goede spelers, 
alleen nog even 
een team worden”, 
zegt Garib.
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Wie zijn de mensen van het bestuur!
Door; Thijs Wieringa

Bestuurslid verenigingszaken
Janneke Metselaar (43)
Lector op de NHL Hogeschool in Leeuwarden

Toen zoon Pieterbasbij De Held ging 
voetballen kwam Janneke Metselaar voor 
het eerst in aanraking met voetbal. “Via 
de medevoetballers van de 7x7 ben ik in 
de activiteiten van de vereniging gerold 
en uiteindelijk het bestuur. Als bestuurslid 
verenigingszaken hou ik me bezig met het 
vrijwilligersbeleid en meer praktisch de 
bemensing van het wedstrijdsecretariaat 
op wedstrijddagen en de coördinatie van 
activiteiten.”

Het is vooral ook gewoon 
erg leuk om samen te 
werken met de leden en 
de vrijwilligers!
De afgelopen tijd heeft vooral in het teken 
gestaan van het vrijwilligersbeleid in 
samenwerking met de Verenigbare Club. “We 
overleggen hoe we meer leden en mensen 
van buitenaf bij de organisatie van activiteiten 
kunnen betrekken. Patrick Kampherbeek van 
de Verenigbare Club adviseert ons daarin 
en hij heeft veel contact met mensen die 
beschikbaar zijn om vrijwilligerswerk te doen. 
Dat mes snijdt dan aan twee kanten: HFC’15 
kan de vrijwilligers goed gebruiken en de 
nieuwe vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld de 
Nederlandse taal beter leren.”

Bestuurslid Algemene zaken
Like Laken-Steehouwer (46)
Advocaat bij Schuth&Koelemaij advocaten en 
belastingadviseurs

Like raakte bij HFC’15 betrokken toen haar 
oudste zoon Noah ging voetballen. “Daarna 
zijn mijn andere twee zonen, Indy en Keano, 
een tweeling, ook gaan voetballen. Van hun 
team ben ik een seizoen leider geweest. 
Door de jaren heen leer je meer leden en 
vrijwilligers van de club kennen waardoor je 
meer betrokken raakt.“ 
Binnen het bestuur bekleed Like de functie 
van bestuurslid algemene zaken. Binnen die 
functie houdt ze zich voornamelijk bezig met 
juridische vraagstukken op allerlei gebieden. 
Daarnaast is ze voor de commissie Veiligheid 
en Vertrouwen het aanspreekpunt binnen het 
bestuur. “Het afgelopen seizoen ben ik veel 
bezig geweest met de kwestie omtrent de 
rubberkorrels. Daarnaast met de inning van 
achterstallige contributie, het inventariseren 
of HFC’15 afdoende verzekerd was, 
vrijwilligersovereenkomsten en ben ik bezig 
geweest met het krijgen van subsidie voor de 
lichtmasten op veld 3.” 
Ook dit seizoen zal Like weer tal van 
overeenkomsten opstellen voor trainers en 
vrijwilligers. Verder ziet ze, samen met de 
commissie Veiligheid en Vertrouwen, er op toe 
dat vrijwilligers een VOG (verklaring omtrent 
gedrag) inleveren. 

Voorzitter
Joost Leertouwer (53)
Belastingadviseur/ondernemer
 
Joost Leertouwer is als voorzitter de 
leidinggevende binnen het bestuur. Hij is vlak 
na de fusie aangetreden tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. “Ik beschouw het als 
mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat 
alles blijft draaien. Ik probeer de andere 
bestuursleden met duidelijke portefeuilles te 
ondersteunen. In de praktijk betekent dit vaak 
aanschuiven bij gesprekken, meedoen en 
meedenken. Daarnaast ben ik als voorzitter 
aanspreekpunt voor mensen en instanties 
van buiten de club en ook voor de leden.  Ik 
probeer zo benaderbaar mogelijk te zijn. 
Iedereen kan me altijd aanspreken, bellen of 
mailen.”
Afgelopen seizoen heeft Joost veel tijd 
gestoken in contacten met de Gemeente 
Groningen om te zorgen voor de broodnodige 
investering in ons sportpark. Uiteindelijk heeft 
dit tot een nieuw kunstgrasveld geleidt. Voor 
het huidige seizoen heeft Joost hele andere 
plannen. “Het kweken van een gezamenlijk 
HFC’15-gevoel blijft de aandacht vragen. Dat 
is niet eenvoudig en zal ook nog best veel 
tijd gaan kosten. Een volgende wens is de 
uitbreiding van het aantal kleedkamers. Mede 
door het meiden- en damesvoetbal hebben 
we een duidelijk tekort aan kleedkamers.”

Het bestuur van HFC’15 bestaat 

dit seizoen uit tien enthousiaste 

vrijwilligers. Mensen die een 

verantwoordelijke functie 

bekledenbinnen een vereniging van 

zo’n 1000 leden. Wie zijn toch die 

mensen, wat is hun achtergrond, 

waarom hebben ze hun functie 

bekleed en wat zijn de bijbehorende 

taken.
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Bestuurslid Jeugdzaken
Gert Wobbes (37)
Bestuurskunde internationale betrekkingen, 
RuG

Gert heeft vanaf zijn zesdealtijd gevoetbald 
in Hoogkerk, de laatste jaren vervulde hij 
een bestuursfunctie bij CSVH en werd er 
toegewerkt naar de fusie. “Zelf train ik nu 
alweer een aantal jaar bij de veteranen en 
speel ik in het eerste team van de Futsaltak.
Ook spelen mijn oudste zonen in de 
Jeugd van HFC’15, kortom, HFC is gewoon 
onderdeel van ons dagelijkse leven.”
Gert neemt sinds mei dit jaar deel aan het 
bestuur en heeft in bestuurlijke zin nog 
niet heel veel kunnen doen. “Wel ben ik 
nauw betrokken geweest bij de teams van 
mijn beide zonen, zowel als toeschouwer, 
scheidsrechter en als leider bij de 
minipupillen. “
Dit seizoen kan Gert veel effectiever vanuit 
zijn functie aan de slag. Waar hij zich op gaat 
richten? “Op de ouders van de jeugdleden. 
De jeugdafdeling van HFC’15 is groot en veel 
ouders ken ik niet. Ik krijg wel veel mails, 
appjes en andere berichten, terwijl ik soms 
geen idee heb wie het zijn. Dus ik ga veel 
gesprekjes aan met ouders, langs de lijn of in 
de kantine. Ook vind ik het belangrijk dat de 
ouders betrokken raken bij de club van hun 
kind. En dat kan op allerlei manieren.”

Penningmeester
Chris Havinga (36)
Actuaris

Chris was voordat hij penningmeester werd 
al bekend met HFC’15. “Ik heb het team van 
onze oudste getraind en ben daarna nog een 
jaar leider geweest.”
Als penningmeester is Chris verantwoordelijk 
voor het beheer van de financiën en het 
bewaken van alle budgetten. “Ik ben 
afgelopen maart begonnen om me in te 
werken als penningmeester. Dat is best 
een klus, maar beetje bij beetje groei je er 
langzaam in. Inmiddels heb ik redelijk goed 
zicht op de verschillende budgetten en hoe de 
geldstromen lopen.”
Dit seizoen wil Chris zich verder inwerken 
als penningmeester en ook meer mensen 
leren kennen. “Mijn roots liggen niet in 
Hoogkerk en dat scheelt behoorlijk in het 
aantal mensen dat je kent.Uiteindelijk vind 
ik het mooi en belangrijk om betrokken te 
zijn in de buurt waar je woont. De functie 
van penningmeester was destijds nog 
beschikbaar en sluit redelijk goed aan bij m’n 
huidige werk. Dit was de ideale functie voor 
mij op het juiste moment.”

Beheer Sportpark Hoogkerk
Leon Luppen (47)
Beroep/opleiding: elektricien

Leon Luppen is geen onbekende binnen 
de club. Als bestuurslid Beheer Sportpark 
Hoogkerk (BSH) is Hij geregeld te vinden op 
de club om allerhande klusjes op te pakken 
of gesprekken te voeren. “Ik communiceer 
veel met de Gemeente Groningen, de 
eigenaar van het complex, in verband met 
storingsmeldingen. Maar overleg ook veel met 
ze over bijvoorbeeld het nieuwe kunstgras.”
Afgelopen seizoen waren er een aantal 
klussen waar Leon veel tijd aan kwijt geweest 
is. “De verlichting rondom veld 3 is een 
behoorlijke klus geweest. Daarnaast beheer 
ik ook alle sleutels.” Dit seizoen staat er iets 
anders op de planning. “We willen de keuken 
gaan verbouwen en anders gaan inrichten. 
Het moet allemaal wat efficiënter worden. 
Verder zijn we dringend op zoek naar mensen 
die af en toe willen helpen om het sportpark 
netjes te houden, een oud gediende, 
Wieger Wormmeester, moest vanwege zijn 
gezondheid een stapje terug doen. Het zou 
mooi zijn als er mensen een dagdeel willen 
helpen.”

Secretaris
Henri van de Voort (44)
Business Intelligence Consultant

“In 2007 is onze oudste begonnen bij de 
mini’s en jaar later ben ik trainer geworden 
bij zijn team.“ Als secretaris maakte Henri 
de fusie goed mee. “Hiervoor was ik ook al 
secretaris van vv Hoogkerk en maakte ik 
onderdeel uit van de fusiecommissie. Na de 
fusie ben ik verder gegaan als secretaris. Ik 
bereid onder anderen bestuursvergaderingen 
voor en onderhoud contact met externe 
partijen. Samen met ledenadministratie, 
penningmeester en contributiezaken ben ik 
verantwoordelijk voor het ledenbestand en 
het innen van de contributies.” 
Afgelopen seizoen stond in het teken van 
‘Op orde stellen’. “We hebben veel tijd 
gestoken in het op orde brengen van de 
contributie en het innen/wegwerken van 
oude achterstanden. Daarnaast hebben we 
ons voorbereid op het uitbesteden van de 
contributie-inning aan ClubCollect en heb ik 
me bezig gehouden met het opzetten van de 
kantinecommissie.”

Commerciële zaken
Nico Kranenburg (49)
Mede eigenaar Pixelsz online vormgeving

Al ver voor de fusie was Nico betrokken bij 
het voetbal in Hoogkerk. Tijdens de fusie 
kwam de betrokkenheid bij HFC’15. “Ik zat op 
dat moment in de werkgroep communicatie. 
Met Pixelsz hebben we destijds ook de 
website van HFC’15 ontwikkeld.” 
Vanaf dit seizoen neemt Nico actief deel 
aan het bestuur. “We zijn zelf sponsor en ik 
vond steeds dat sponsoren niet goed genoeg 
tot hun recht kwamen binnen HFC’15. Als 
je denkt dat het beter kunt moet je het zelf 
oppakken en aangezien de vacature vacant 
was heb ik deze taak op me genomen.
Daarnaast blijf ik samen met Huib dit seizoen 
leider van zondag 2 dat vorig jaar kampioen 
is geworden.”

Technische Zaken
Martin Buisman (57)
 
Na jaren in Hoogeveen te hebben gewoond 
wilde Martin graag weer actief worden in 
het verenigingsleven. “Via kennissen kwam 
in contact met HFC’15. Omdat de eerste 
indrukken van de vereniging  zeer positief 
waren, én er een coördinator voor de jeugd 
werd gezocht, heb ik mij hiervoor beschikbaar 
gesteld.”
Sinds kort heeft Martin de overstap gemaakt 
naar het bestuur. “Ik ben nu onder andere 
verantwoordelijk voor het aanstellen van 
trainers en leiders, en faciliteer de elftallen 
zodanig dat ze optimaal kunnen presteren. 
Ook ben ik het aanspreekpunt bij problemen 
en/of zaken die geregeld moeten worden.”

Communicatie
Thijs Wieringa (34)
Mede eigenaar Pixelsz online vormgeving

Voor de fusie zat Thijs al in het bestuur 
van CSVH. Toen met de functie van 
wedstrijdsecretaris. Tijdens de fusie is 
de rol rond de communicatie van HFC’15 
begonnen. “We pakten met een aantal 
mensen de communicatie, het logo, tenue 
en uitstraling op. In die rol ben ik als 
bestuurslid blijven hangen. Samen met de 
commissie waarin Johan Raatjes en Nico 
Kranenburg ook zitting hebben zorgen we 
voor de nieuwsverspreiding middels de 
website, nieuwsbrief en social media. Vooral 
de website is een grote klus, niet alleen het 
bij- en onderhouden maar ook zorgen dat hij 
logisch in elkaar zit. Daarnaast maak ik in 
samenwerking met Siep Huizinga elk jaar de 
presentatiegids.”
In de zomerstop heeft de commissie niet 
stil gezeten. “We hebben een compleet 
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Door; Siep Huizinga

de koeien, gaat als het even kan nog een 
uurtje slapen om vervolgens ’s middags 
z’n mannetje uit te schakelen. “Ik hoop 
het nog lang te kunnen doen. Voetbal op 
zaterdagmiddag kan ik niet missen.”
Keita is een van de nieuwe spelers van 
zaterdag 1. Voluit heet hij Cheick Mohamed 
Keita. “Maar iedereen noemt mij gewoon 

Keita.” Hij speelde eerder bij Groninger Boys 
en Lycurgus en in de jeugd speelde hij bij 
een club in Zwolle. Daar woonde hij twee 
jaar nadat hij op z’n 13e als vluchteling 
overkwam uit Guinee. Inmiddels heeft Keita 
de Nederlandse nationaliteit en speelt hij dit 
seizoen voor het eerst bij HFC’15. “Vorig jaar 

trainde ik al een keer mee, dat kon via Danny 
Holman. Het beviel me meteen heel goed. 
Goede trainer, goede sfeer.” Keita denkt als 
voetballer bij HFC’15 beter te worden. “De 
trainer praat veel met me, zowel tijdens de 
training als erna. Hij geeft tips hoe ik moet 
staan, hoe ik de bal moet aannemen en 
wanneer ik meteen een actie moet maken 
of juist moet afgeven. De trainer is serieus 
en weet precies wat hij wil. Dat spreekt me 
aan.” Keita is rechtsbenig maar kan ook op 
de linkerflank goed uit de voeten. “Ik kan 
naar binnen komen en op doel schieten. Ik 
heb een goed schot.” Met z’n sterke lijf is 
Keita een spits die indruk kan maken op 
de tegenstander. En dankzij z’n lengte (1 
meter en 92 centimeter) is hij ook met het 
hoofd gevaarlijk. Het hoofd speelt sowieso 
een belangrijke rol in het leven van Keita: in 
het dagelijks leven is hij kapper bij kapsalon 
Hairspray in de Steentilstraat.

Klaas schuift aan na de derde training 
in drie dagen. Het team zit midden 
in de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen: maandag getraind, dinsdag een 
oefenwedstrijd tegen Kwiek en op de 
woensdagavond weer getraind. “Het voelt 
allemaal een beetje stram, maar dat komt wel 
weer goed. In al die jaren dat ik in het eerste 
speel, ben ik nog nooit geblesseerd geweest.” 
Klaas Wobbes is al jaren de vaste mandekker. 
De spits van de tegenstander uitschakelen 
is wat hij al in meer dan 200 wedstrijden 
heeft gedaan. “Ik heb het gevoel dat ik nog 
elk seizoen beter wordt. Toen ik ruim tien 

jaar geleden bij de selectie kwam, moest ik 
er hard voor knokken. Maar met de jaren 
ben ik gegroeid en heb ik eigenlijk altijd in de 
basis gestaan.” Ook dit jaar rekent hij weer 
op een vaste plek in het eerste elftal. “We 
hebben een goeie groep met zeven nieuwe 
spelers. We zijn sterker geworden, er zit meer 
voetbal in. Ik denk dat we dit seizoen kunnen 
meedoen voor de top drie.”
Klaas begon als pupil bij de jongste jeugd van 
CSVH. “Vanaf de D’ers hadden we een sterk 
team, met onder andere Hossein, Steven 
en Michel. Mooi dat we nog met elkaar in 
het eerste elftal spelen.” Klaas hoopt nog 
even door te gaan, al eisen gezin en werk 
steeds meer tijd. Samen met zijn ouders 
heeft hij een melkveebedrijf met 115 koeien. 
‘s Zaterdags staat hij om half 5 op, melkt 

De spelersgroep van de 

zaterdagselectie van HFC’15 telt naast 

enkele oudgedienden ook een aantal 

nieuwe gezichten. We spreken met 

ervaren kracht Klaas Wobbes (29), 

die aan zijn elfde achtereenvolgende 

seizoen in het eerste begint. En we 

praten met Keita (23), een nieuwe 

speler die is overgekomen van 

Groninger Boys.

Interview Wobbes & Keita:  
ervaren krachten en nieuwe gezichten

“We kunnen meedoen 
voor de top 3”

“Ik denk dat ik hier een 
betere voetballer word”

“De trainer praat veel 
met me, zowel tijdens 
de training als erna.
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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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Team
foto 1e elftal 

 Seizoen 2017 - 2018
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Competitieschema 1e elftal
 Seizoen 2017 - 2018

Programma HFC’15 ZA1
23-09-2017 HFC’15 Stadspark  15.00
30-09-2017 ONR HFC’15  14.30
07-10-2017 Aduard 2000  HFC ‘15   14:30
14-10-2017 HFC ‘15  Loppersum SC  15:00
21-10-2017 HFC ‘15  Noordwolde  15:00
28-10-2017 Glimmen  HFC ‘15   14:30
04-11-2017 HFC ‘15  Onstwedder Boys  15:00
18-11-2017 Niekerk HFC ‘15   14:30
25-11-2017 HFC ‘15  Be Quick 1887  15:00
02-12-2017 Mamio HFC ‘15   14:30
09-12-2017 HFC ‘15  DVC Appingedam  15:00
16-12-2017 Boerakker  HFC ‘15   14:30
27-01-2018 HFC ‘15  Knickerbockers The  15:00
03-02-2018 Stadspark  HFC ‘15   14:30
10-02-2018 Loppersum SC  HFC ‘15   14:30
17-02-2018 HFC ‘15  Aduard 2000   15:00
10-03-2018 Onstwedder Boys  HFC ‘15   14:30
17-03-2018 HFC ‘15  Glimmen   15:00
24-03-2018 Noordwolde HFC ‘15   14:30
31-03-2018 HFC ‘15  Niekerk  15:00
07-04-2018 HFC ‘15  ONR    15:00
14-04-2018 The Knickerbockers HFC ‘15   14:30
21-04-2018 HFC ‘15  Mamio  15:00
12-05-2018 Be Quick 1887  HFC ‘15   15:30
19-05-2018 HFC ‘15  Boerakker   15:00
26-05-2018 DVC Appingedam  HFC ‘15   14:30
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Esther Rijkens
Esther Rijkens begon in 1995 als jeugdspeler 

bij CSVH waar ze meevoetbalde in 

de jongensteams. Ze kwam uit voor 

jeugdselecties van de KNVB maar moest 

stoppen vanwege een knieblessure. Later 

is ze toch weer gaan voetballen bij CSVH 

en De Vogels en werd met beide clubs 

kampioen. Tot twee seizoenen geleden 

speelde ze nog in de vrouwen van HFC’15. 

Esther is al jeugdtrainer sinds 2002 en 

bracht vorig seizoen de MO19 naar het 

kampioenschap. Esther werkt als kandidaat-

notaris op een notariskantoor in Steenwijk.

Egbert Bosma
is afkomstig uit Siddeburen waar hij tot voor 

kort zelf nog voetbalde. “Ik degradeerde 

op Sportpark Hoogkerk in een wedstrijd 

tegen HFC’15.” Als spits speelde hij ooit 

in de hoofdklasse bij Appingedam en Be 

Quick. Nu is hij trainer en behalve de HFC-

vrouwen traint hij ook 5e-klasser Oostwold. 

Daarnaast is hij actief voor de jeugd van 

Siddeburen. Egbert werkte 15 jaar lang als 

docent lichamelijke oefening en runt nu 

een eigen bedrijf voor sport, coaching en 

ondersteuning.

“We gaan 
iets moois 
neerzetten”
Maar liefst 32 spelers tellen de beide 

vrouwenteams van HFC’15, meer dan 

genoeg voor twee volwaardige teams. Dat 

was voorgaande jaren wel anders. Vaak 

vertrokken aan het eind van het seizoen 

meerdere speelsters naar ‘betere’ clubs. Dit 

jaar zijn de jonge talenten gebleven, juist 

omdat hier iets moois gaat gebeuren.

Op maandag trainen de teams samen, 
op woensdag splitsen we en trainen we 
wedstrijdgericht.”

Esther Rijkens en Egbert Bosma staan samen aan het roer van de vrouwenteams. Met 
hun tweeën verzorgen ze de trainingen op maandag en woensdag en Esther verzorgt 
de coaching op zaterdag. In de voorbereiding trainden beide teams als één groep. “Dat 
blijft het hele seizoen zo”, zegt Esther. “De nadruk ligt erop dat we binding met elkaar 
willen houden. Op maandag trainen de teams samen, op woensdag splitsen we en trainen 
we wedstrijdgericht.”

Egbert Bosma wil zich er niet op vast 
laten pinnen dat Vrouwen 1 kampioen gaat 
worden. “Maar dat we ambitie hebben, is 
wel duidelijk.” Egbert werd halverwege 
vorig seizoen hoofdtrainer van de dames 
en dat is hem en de dames zo goed 
bevallen dat hij ook dit jaar trainer is. 

“Ik zie kansen. Er is veel 
voetbalpotentieel en we kunnen meedoen 
om de titel. De kunst is ervoor te zorgen 
dat iedereen hetzelfde doel voor ogen 
heeft. We hebben een gevarieerde groep. 
Kijk alleen al naar de leeftijdsverschillen. 
De jongste is 15 en de oudste is 34. Voor 
de een is voetballen in het eerste een 
nieuwe ervaring, voor de ander kan het de 
laatste kans zijn om kampioen te worden. 
Voetballen kunnen ze allemaal wel. Als 
trainers zijn we vooral bezig met eenheid 
smeden.”

Esther werd vorig seizoen met de meiden 
onder 19 kampioen en deze groep is 
doorgestroomd naar de senioren. Waar 
in eerdere seizoenen de jonge talenten 
overstapten naar clubs als Oranje 
Nassau of Helpman, blijven ze nu bij 
HFC’15. “Daar heb ik erg m’n best voor 
gedaan”, zegt Esther. “Ik heb de groep 
voorgehouden dat we nu met elkaar iets 

moois kunnen neerzetten en dat kan 
alleen als we bij elkaar blijven.” Het 
nieuws dat er bij de HFC-vrouwen iets 

Door; Siep Huizinga



Teamfoto Vrouwenselectie
 Seizoen 2017 - 2018
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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!

Boven van links naar rechts: Gabriella Kuiper, Narelle Verolme, Jellie Vonck, Chenise Buursema, Danea Armaketo
Midden van links naar rechts: Esther Rijkens, Frouke Meerveld-Bloemendal, Romy Zantingh, Mette van Wonderen, Marin Plas, Egbert Bosma 
Onder van links naar rechts: Luisa Balanta Popo, Gwen van Houten, Ilse Ubels, Kimberly Brouwer, Naomi van Jaarsveld



HFC ‘15 - 2017 - P16

De jeugd aan het woord!
Interview; Thijs Wieringa

Wat vind je van onze mascotte Buddy? 

Reinout: Ik vind hem geniaal!
Guido: Grappig, vorig seizoen bij de laatste 
training van de mini’s ben ik met hem op foto 
geweest.
Rick: Hij is dik he?
Celine Bruinewoud (14): leuk dat de club dit 
doet!
Wessel: Een mascotte is niet belangrijk.

Lincy: Ik vind hem erg leuk. Ik sta er al mee 
op de foto, maar m’n moeder kan hem niet 
terug vinden.
Indy & Keano Laken (9): Leuk, maar vooral 
groot.

Wat mis je nog bij HFC’15?

Lincy: Meer kleedkamers
Anne: Dat er hetzelfde voor de meisjes wordt 
geregeld als voor de jongens.
Celine: Ik vind de club nu prima zoals hij is.
Rick& Guido: Een voetbalkooi.
Noah: Verlichting rond het hoofdveld.
Reinout: Een scorebord langs elk veld.
Reinout: Wat meer bankjes voor de ouders, 
dan hoeven ze niet de hele tijd te staan.

Wat was jouw hoogtepunt  
van vorig seizoen?

Sander Terpstra (11): Dat ik van de 
verdediging naar het middenveld ging.
WesselKalfsterman (11 jaar): Dat ik op het 
HCF toernooi met mijn team heb gewonnen!
Reinout Meijer (13): Dat ik soms heel goed 
keepte.
Quinty Mulder (12): Ik ben verdedigster en 
mocht een keer invallen als linksvoor en toen 
scoorde ik ook nog.
Rick Wobbes (9): Toen ik een corner er in één 
keer in schoot tegen Lycurgus.
Lincy Leoni Puma (11): Ons kampioenschap!
Noah Laken (12): Toen ik hoorde dat ik naar 
D1 mocht.

We hebben er dit seizoen een nieuw 
kunstgrasveld bij, ben je hier blij mee?

Wessel: Ik ben er niet blij mee, ik speel niet 
op kunstgras
Reinout: Ik vind het apart omdat er 
volgend jaar misschien wel een verbod 
komt op kunstgras en dan heb je al je geld 
weggegooid.
Lincy Leoni Puma: Ik ben er blij mee, want 
dan kunnen we in de winter ook langer door 
met trainen.
Sander: Nee, ik speel liever gewoon op gras. 
We weten ook niet zeker of de korrels wel 
goed zijn of niet. 
Guido Wobbes (7): Ja, het is een goed veld en 
we kunnen dan altijd trainen
Anne Tombrock: Ja heel blij, want ik vind dat 
andere kunstgrasveld niet fijn vanwege de 
hoeveelheid korrels.
Rutger de Boer (10): Ik vind natuurgras lekker 
om op te voetballen en ik ben blij dat met 
kunstgras de training en de wedstrijd bijna 
altijd door kan gaan.

De jeugd heeft de toekomst! Maar 

hoe denken ze eigenlijk over de 

club, het nieuwe kunstgrasveld, onze 

mascotte en hebben ze een favoriete 

speler bij de senioren? We vroegen 

het aan een aantal jeugdleden met 

onderstaand resultaat.
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Wat is je favoriete speler bij  
de senioren van HFC?

Rutger: Ik vond het wel heel leuk dat ik een 
keer met mijn team de vlag op het veld mocht 
dragen bij een wedstrijd van het eerste elftal.
Noah: Danny Sims, ik kom ook weleens kijken 

naar de wedstrijden. 
Anne: Ik ben bij elke thuiswedstrijd van het 
eerste. Ik vind Stephan Boersema en Michel 
Ypema heel goed, dus die behoren tot mijn 
favorieten. 
Rick: Ik vind Honebeek het sterkste, en 
Frank, die nummer 10 het beste. Ik ga altijd 
met mijn vader en broertje heen, het is altijd 
gezellig.
Sander: Max Hummel. Soms kijk ik ook wel bij 
het eerste elftal.
Reinout: Ik kijk nooit bij de senioren wegens 

Paterswoldseweg 808     9728 BM     Groningen
050 549 80 00      brisk-ict.nl      shop.brisk-ict.nl

alles
werkt
samen

Ik vind Honebeek het 
sterkste, en Frank, die 
nummer 10 het beste.

huiswerk
Lincy: Ik kom wel eens kijken bij Vrouwen 1 & 2 en mijn 
favoriete  speelster is Mette. En ooit hoop ik ook zo goed als 
haar te kunnen voetballen.
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Bas, de zoon van Johan, is net 12 geworden 
en speelt in JO13-1. “Bas begon op z’n 
vierde bij de minipupillen. Vanaf dat moment 
werd ik trainer om daarna ook andere 
functies te vervullen.” Dit seizoen is Johan 
de coördinator van JO13. Hij heeft er plezier 
in. “Als trainer en leider ben je vooral met je 
eigen team bezig, terwijl je als coördinator 

ziet wat er nog meer bij komt kijken om een 
voetbalclub draaiende te houden. Dat vind 
ik zo mooi van HFC, de club heeft een sterk 
technisch hart. Er staat een goede structuur.”
Johan doelt daarmee op de coördinatoren 
die zorgen voor de begeleiding van zowel 
de selectieteams als de recreatieve teams. 
“Ieder selectieteam van de jeugd heeft 
een gediplomeerde, betaalde trainer. De 
selectiespelers betalen daar extra contributie 
voor. Ook de recreatieve teams krijgen 

goede trainingen. Daarvoor werken we sinds 
enkele jaren met VTON, Voetbaltechnische 
Ontwikkeling Nederland. Met deze methode 
krijgen alle teams dezelfde trainingsstof, 
vanuit hetzelfde basisidee. Bij een recreatief 
team zal de uitvoering wat eenvoudiger 
zijn dan bij een selectieteam, maar het 
onderliggende idee is hetzelfde.”
Johan ziet dat het technische beleid van de 
laatste jaren z’n vruchten afwerpt. JO13-1 
speelt in de derde divisie. Vorig jaar speelde 
het team wedstrijden tegen Be Quick, FC 
Groningen, Emmen en Cambuur en wist 
het op de vijfde plaats in de competitie te 
eindigen. Johan: “Er is nog steeds verschil 
met clubs als Be Quick en GVAV, maar dat 
verschil is echt niet zo groot meer.”
Hoewel Johan zich inzet voor diverse 
activiteiten binnen de club, ervaart hij dat de 
functie van coördinator de meest tijdrovende 
is. “Je bent de schakel tussen leider, trainer 
en ouders. Dat kost energie. Ouders zijn 
mondig en ze voelen zich soms eerder 
consument dan verenigingslid. Dat is niet 
alleen bij HFC zo, dat is een algemene trend. 
Als ik even geen trainer kan vinden en een 
training van een team komt te vervallen, krijg 
ik wel eens de opmerking van een ouder: 
maar ik betaal toch contributie? Dan leg ik 
geduldig uit dat we een vrijwilligersorganisatie 
zijn en dat de contributie hard nodig is om 
de vaste lasten van de club te betalen, zoals 
de huur van de velden en de accommodatie. 
Vaak is er dan wel begrip.”
Sterker nog, Johan ervaart waardering en 
dat is wat hem voldoening geeft voor z’n 

werk binnen de club. “Zelf voetballen lukt 
niet meer vanwege een slechte knie. Maar 
me inzetten voor de vereniging, is mijn 
uitlaatklep. Ik merk dat het gewaardeerd 
wordt en dat doet me goed.”

Al jarenlang is Johan Raatjes een vaste 

kracht binnen het jeugdvoetbal van 

HFC’15. Hij begon acht jaar geleden 

samen met Willem Hummel als trainer 

van de mini-pupillen en is dit seizoen 

coördinator van de JO13. Daarnaast 

ondersteunt hij de materialencommissie 

en de sponsorcommissie, hij verzorgt 

de narrowcasting op de schermen in de 

hal en de kantine en werkt mee aan de 

website. “Maar mijn hart ligt bij de jeugd. 

Elke zaterdag ben ik hier om 7.30 uur. Ik wil 

zoveel mogelijk wedstrijden zien.”

Door Siep Huizinga

Snelle spits
Johan Raatjes (47) voetbalde in de 

eerste elftallen van Astrea zaterdag 

en zondag, Potetos en Zuidhorn. 

“Ik was een snelle spits”. Buurman 

Nico Kranenburg nam hem mee 

naar het vierde van vv Hoogkerk 

maar na een paar jaar dwong de 

knie hem te stoppen met voetballen. 

Sindsdien is hij actief binnen de 

jeugdafdeling. In het dagelijks leven 

is Johan werkzaam bij de gemeente 

Noordenveld op de afdeling Beleid 

en Realisatie. Daarnaast heeft hij een 

eigen bouwkundig adviesbureau. De 

overige uren in de week gaan op aan 

gezin en voetbal. “De verhouding 

tussen die laatste twee klopt volgens 

mijn vrouw niet helemaal, maar ik 

heb er ontzettend veel lol in.”

Interview Johan Raatjes:  
“Mijn hart ligt bij de jeugd”
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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



Door; Thijs Wieringa

op zaterdag het team van Milan, JO7-1. 
Het is een leuke manier van wedstrijdjes 
spelen, elke keer 
een toernooitje bij 
een andere club. 
Drie wedstrijdjes op 
een dag. Prachtig, 
soms verliezen ze 
met 8-1, maar die 
ene goal is groot 
feest!Het winnen 
moet je loslaten tot 
aan de D-ers, dat 
heb ik ook opgepikt 
uit de cursus.Tactiek 
is er ook niet echt. 
De aftrap wordt 
gedaan door de bal 
in het midden neer 
te legen en er dan 
zo hard mogelijk op 
af rennen. Daar heb ik wel een kleine tactiek 
voor bedacht door één spelertje alleen voor 
dat moment achterin te houden. We kregen 
vaak al snel een doelpunt tegen.”

Dit seizoenis eralweer een flink grote groep 
van maar liefst 28 spelertjes. Ze hebben 
daarom besloten de groep op te splitsen in 
tweeën, gebaseerd op leeftijd. 
“De jongste groep traint nu iets korter, van 
16:45 tot 17:30 uur en de tweede groep traint 
van 17:30 – 18:30 uur. De eerste groep geef 
ik dan training samen met Auke Ybema, de 
vader van Raviv, en de tweede groep train ik 
samen met Niels Cloo. de vader van Hidde.

Door de groep op te splitsen, denkt Richard 
de voetballertjes meer individuele aandacht 
te kunnen geven én trainingen te kunnen 
geven die meer gericht zijn op de leeftijd en 
ervaring van iedere groep. 
“In een groep met kinderen van 4 1/2 jaar 
t/m 7 jaar, is het soms lastig om hier een 
middenweg in te zoeken en het voor iedereen 
even leuk en uitdagend te maken. Vorig jaar 
hebben we al gezien dat met name de iets 
jongere voetballertjes het soms lastig vonden 

in de grote groep. Ook duurden de trainingen 
voor hen soms net iets te lang.
Door de splitsing hebben we in beide groepen 
12-16 spelertjes en kunnen we deze met 
twee trainers weer opsplitsen in groepjes 
van 6-8 spelertjes: een ideaal aantal om de 
spelertjes meer individuele training te kunnen 
geven. De eerste trainingen “nieuwe stijl” 
hebben we inmiddels achter de rug en die zijn 
heel goed bevallen.

Een training begint met lekker even spelen 
met de bal, daarna doen we een kort 
woordje over de laatste wedstrijd. Vervolgens 
een warming-up zoalsbijvoorbeeld een 
tikwedstrijdje, dribbelen met de bal en daarna 
oefeningen van 10 minuutjes waarbij je 
bijvoorbeeld afrondt op de goal, passen of 
dribbelen oefent of een kleine partij speelt. 
Veel balcontact, veel scoren en lekker bezig 
zijn. Plezier is echt belangrijk. Dit is hun 
eerste ervaring met het voetballen bij een 
club.” 

Vorig seizoen werd het team van Richard 
kampioen in de laatste competitieronde, er 
zijn vier per jaar bij de JO7. “Je ziet dat het 
niveau omhoog gaat. Passen doen ze meer, 
maar ook durven en niet met z’n allen op 
de bal af rennen. Er zitten best wat goede 
voetballertjes bij. Het is leuk als ze op deze 
manier bij ons enthousiast worden gemaakt 
voor het voetballen en we hier een leuke 
basis kunnen leggen waar ze in de F-jes (JO9) 
profijt van kunnen hebben. En wie weet waar 
ze dan later nog terecht komen. 

Toen zoon Milan op peutervoetbal in de stad 
zat begon het allemaal. Hij vond het leuk, 
maar werd helaas te oud om hier aan deel 
te nemen. “Zoals zoveel kinderen moest hij 
eerst naar zwemles. Maar toch konden we 
het niet laten om even te kijken bij HFC’15 
en een proeftraining aan te vragen. Jeroen 
Drent was toentertijd de trainer. Hij vroeg 
direct of er een ouder was die af en toe even 
wilde helpen. Af en toe werd elke week en 
niet veel later zat ik al bij een vergadering. 
Ondertussen liep het aantal kinderen al op 
tot 20. De groep werd te groot en moest 
opgesplitst worden, waarvan ik er één 
oppakte. Vanaf minuut één vond ik het 
hartstikke leuk!

Zelf doorliep hij de jeugdopleiding bij VEV’67 
in Leek. Waar hij overigens nog steeds 
actief is als voetballer in het 35+ team. 
Training geven had hij echter nog nooit 
eerder gedaan. “VTON was het eerste jaar 
echt perfect voor mij. Afgelopen seizoen heb 
ik de KNVB-cursus pupillentrainer gedaan. 
Sinds die tijd kan ik ook wat oefeningen zelf 
opzetten en bedenken die bij de training van 
VTON passen. Zeker bij groepen van meer 
dan 20 kinderen moet je creatief zijn.” 

“Ik had eerst niet gedacht om ook na de 
mini-pupillen nog training te geven, maar 
inmiddels weet ik zeker dat ik de komende 
jaren lekker door ga met het geven van 
training. Het liefst blijf ik uiteraard training 
geven aan Milan en z’n team, maar we zien 
wel hoe het straks gaat. De pupillencursus 
is tot aan de D-jeugd, dus ik kan nog even 
vooruit. Maar ik sluit ook niet uit dat ik de 
vervolgopleiding wil gaan doen.”

Inmiddels heeft Richard twee seizoenen 
erop zitten. Eén seizoen samen met Jeroen 
en één seizoen alleen, met hulp van een 
aantal ouders. Want het aantal kinderen 
dat mee wilde doen bleef oplopen tot er op 
een gegeven moment zelfs 32 spelertjes op 
papier stonden. 
“Ze spelen 4 tegen 4, zelf begeleid ik ook 

Puppies, mini’s, kabouters of JO7. De jongste spelertjes die onder de vlag van de 

KNVB spelen hebben vele namen. Bij HFC’15 wordt deze eerste kennismaking met het 

clubvoetbal hartstochtelijk begeleid door Richard Booij. Vader van Milan en voetballer 

in hart en nieren. Vorig jaar waren er in totaal 32 enthousiaste mini’s en gaf hij 

training in weer en wind. Maar een training  overslaan deed hij geen enkele keer.
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Interview Richard Booij:  
“Plezier is het allerbelangrijkste”
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Seizoen 2017 - 2018

Sponsoren HFC ‘15

Albert Heijn Hoogkerk
Autobedrijf Traas
Autobedrijf Huizinga
Autoservice Visser
Bakkerij Toonder
Bandentrend
Barend Schilderwerken
Barletta
Boersema Glas
Bouwadviesbureau Raatjes
Bouwbedrijf Eldering de Vries
Briljant Autoschade
Briljant Media Groep
Brisk ICT
Broekema &Luppen Installateurs
Broekema Wegenbouw
ColliCare
Cue Action Poolcenter
De Tuinassistent
Dijkema Meubelstoffeerders
Dijkstra Tandheelkunde Groningen
Easy Carwash
EM-Sporting
Expert Roden
Fysiotherapie Hoogkerk
Heemstra Montage en Onderhoudsbedrijf
Hiddema Hoveniers
Huisma Bestratingen
ING
JP’s Carwash
Kapsalon Artistiek
Kapsalon Ellen
Kota Radja
Kwaliteit uit Hoogkerk
Lourens ter Veen
Martini Reclamemakers

Massagepraktijk Hoogkerk
Melessen Tegelzetbedrijf
Monkey Town
Montagebedrijf J.W. Zoer
MTN Accountants
Opel Smits
Pikkert Grondwerken
Pixelsz online vormgeving
Progresso Interim Management
PX Logistics Services
Rabobank Stad en Midden Groningen
Rijwielzaak Hamstra
S. Veenhuizen Dakwerken
Siep Huizinga Tekstschrijver
SipsmaStucadoors
Sleutelcentrale Slobben
Smant Vloeren
Staalbouw Smid Groningen
Stadsbeheer
SuikerUnie
Takel- en bergingsbedrijf Poort
Tandarts Kooistra
Tandartsenpraktijk De Verbetering
Tapijthal Hoogkerk
Thermonoord
Tweewielercentrum Giezen
Univé Verzekeringen
van A tot Z keukens en montage
Van den Berg Schilderwerken
Van der Schalie Makelaars
Van Dekken Elektrotechniek
Van Marum Installateurs
Velleman Bestratingen
Verkeersschool Oosterveld
Wassalon Topcleaning
Zeefdrukkerij Pesman 



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 

goudsponsoren

Noorderstraat 29, 9745 AP Groningen

050 556 6525

www.huismabestratingen.nl



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!



06-39322685


