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Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC’09, 
 
Dit is de nieuwjaarseditie van 't HaaBeeCeetje. In deze nieuwsflits wordt teruggekeken op 
de eerste seizoenshelft en vindt een korte vooruitblik plaats naar het tweede deel van het 
seizoen. 
 
Hieronder allereerst een aantal data om nog te noteren voor dit seizoen: 
 
Activiteitenkalender: 
 
Januari: 
Vrijdag 30 jan.  21:00u Carnavalsavond 
 
Maart: 
Vrijdag 6 maart  21:00u Dartavond 
 
April: 
Vrijdag 17 april  21:00u Thema-avond 
 
Maandag 27 april    Koningsdag toernooi 
 
 
Junior Masters Toernooi: 
Dit seizoen zal het Junior Masters Toernooi plaatsvinden op  
13 en 14 juni 
 
 
Sportman van het jaar: Björn Hermans 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Björn Hermans uitgeroepen 
tot sportman van het jaar. 
 
Björn is jarenlang succesvol actief geweest als keeper van 
het 1e team van RKVV Buchten en HBC'09. Afgelopen 
seizoen heeft Björn helaas besloten om zijn keepers-
handschoenen op te bergen. Gelukkig is hij wel actief 
gebleven binnen onze vereniging en is met ingang van dit 
seizoen de rol van Technisch Coördinator van de jeugd gaan 
vervullen.   
 
Daarnaast is zijn vrouw Evelien regelmatig werkzaam in de 
kantine van HBC'09, waarvoor wij haar ook hartelijk willen 
bedanken!
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Woord van de voorzitter 
 
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC’09, 
 
Als eerste wil ik iedereen nog een sportief, gelukkig en vooral gezond 2015 wensen. 
De winterstop is ook bijna voorbij, dus kunnen we weer uitkijken naar de tweede helft van 
het seizoen. We zijn tijdens de winterstop met veel zaken bezig geweest en met een 
aantal zaken zijn we nog bezig, zodat we allemaal weer volop kunnen voetballen.  
 
Enkele zaken zijn: 
De paskleding voor de trainingssets zijn binnen, hiervoor zullen binnenkort datums worden 
doorgegeven voor te passen. De wedstrijdkleding wordt verwacht eind januari. 
  
Dan is de verbouwing nog volop bezig van ons clubgebouw, hierdoor is de kantine 
momenteel gesloten. Ze zijn nu bezig met de keuken. 
De oplevering van de verbouwing staat gepland voor half februari, dus dan hebben we 
weer een vernieuwde locatie en zullen de problemen van de kleedruimtes ook zijn 
opgelost. 
 
De samenwerking met Fortuna is nog niet optimaal, maar we doen ons best om dit van 
onze kant, zo goed mogelijk te laten verlopen. Het blijft momenteel ook een punt van 
aandacht en goede communicatie. 
 
Dan wil ik jullie langs deze weg ook laten weten, dat onze hoofdtrainer dhr. Willem Ooms 
onze vereniging aan het eind van het seizoen zal verlaten. We hebben dit na onderling 
overleg, op verzoek van de trainer besloten. 
Dit betekent dat wij momenteel bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer 
voor onze vereniging. Hiervoor zijn de gesprekken al gestart met enkele kandidaten. 
Zodra bekend is wie de nieuwe trainer wordt, zal dit op de website bekend worden 
gemaakt.  
 
Laten we er samen weer een Sportieve tweede seizoens helft van maken. 
 
Vriendelijk sportief groetend, 
 
Erik Oberndorff 
 



’t HaaBeeCeetje                                                                                                                    
 

Nieuwsflits januari 2015 

 

   

3 

 

 
Onze jeugdafdeling - Frits Suntjens 
 
Ja, onze teams waren in de najaarsreeks zeer succesvol: 
Kampioen in hun afdeling werden de D-combinatie met Born, de E2, de E3 en de F1. De 
E3 en de F1 deden dit ongeslagen, maar bij de D-comb. en de E2 was het spannend tot 
de allerlaatste minuten.  
De overige 6 jeugdteams hadden het moeilijker, maar presteerden naar vermogen. Zo zijn 
we erg trots op onze E1, een heel jong team, dat in een zware klasse keurig in de 
middenmoot eindigde. 
 
Ook zijn we afgelopen maanden begonnen met het trainen van een groep meisjes. Ze 
speelden al enkele oefenwedstrijden en we gaan met een meisjesteam in de komende 
voorjaarsreeks deelnemen. Damesvoetbal zit in de lift en HBC wil hier graag in meegaan. 
Het feit dat we onze locatie nu delen met Fortuna heeft de nodige (aanloop?)problemen 
opgeleverd, maar zorgt ook voor positieve effecten. Op de zaterdagen is het soms passen 
en meten om de wedstrijden goed ingepland te krijgen, en moet er door sommige teams al 
heel vroeg worden begonnen, maar het is er ook een stuk gezelliger geworden. 
Wedstrijden van Fortuna-jeugdteams trekken soms veel publiek en werken stimulerend op 
onze eigen jeugd. Als de in aanbouw zijnde kleedlokalen voor Fortuna en de vernieuwde 
kantine gereed zijn, zal het er allemaal nog een stuk beter op worden. 
 
We mogen dan ook tevreden zijn over de 1e helft van het seizoen en kijken we hoopvol en 
met vertrouwen naar de toekomst. Toch realiseren we ons dat HBC’09 en haar 
jeugdafdeling kwetsbaar zijn. We hebben geen A-jeugd en een smalle basis voor onze B- 
en C-jeugd. Vorming van eigen representatieve teams in de hogere klassen is nauwelijks 
mogelijk en talenten, ook van de lagere categorieën, dreigen naar andere clubs te 
verkassen. In het amateurvoetbal is er een zich doorzettende trend naar steeds minder, 
maar wel steeds grotere clubs met een achterban die zich allang niet meer tot het eigen 
dorp of wijk beperkt. We werken daarom al enkele jaren samen met Born en willen, zoals 
al eerder aangekondigd, deze samenwerking t.a.v. de jeugd verder intensiveren om de 
bedreigingen het hoofd te bieden. Van een fusie van clubs is zeker nog lang geen sprake, 
maar goede samenwerking is nodig en zal beide clubs sterker maken. In het voorjaar 
zullen we hier verdere belangrijke stappen in zetten. 
 
Een belangrijke taak in de samenwerking, maar ook binnen onze eigen jeugdgebeuren 
heeft de Technisch Coördinator. M.i.v. dit seizoen wordt die rol prima ingevuld door Björn 
Hermans. In de 1e seizoenshelft is hij enthousiast aan de slag gegaan met het aanbrengen 
van meer structuur, werving van nieuw jeugdkader en het beoordelen en oplossen van 
knelpunten.  Weinigen zullen zich realiseren dat het jeugdkader momenteel uit meer dan 
40 personen bestaat en dat we nog steeds op zoek zijn naar meer mensen. Zo hebben we 
nog steeds een nijpend gebrek aan scheidsrechters en ook aan trainers(assistenten).  
Dus, schroom niet om kenbaar te maken als je een steentje aan onze jeugdafdeling wilt 
bijdragen. 
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HBC’09 1 - Willem Ooms 
 
Toen ons voetbalprogramma bekend was wisten we dat het een zware start zou worden, 
gezien de versterkingen die diverse verenigingen hadden binnengehaald. En inderdaad 
we hebben een moeilijke start gehad met ook veel pech erbij. 
 
Wij hebben goede wedstrijden gespeeld met complimenten van de tegenstander en trainer 
en dat we meer verdiend hadden, maar daar krijg je geen punten mee. Ook dat 
tegenstanders het niet konden begijpen dat wij zo laag op de ranglijst stonden geeft aan 
dat we goed bezig zijn en dat de punten wel moeten komen. 
 
Als team was er altijd inzet, maar dan weet je dat als je bij de onderste regionen komt te 
spelen dat dan ook pech gaat meespelen. Helaas ook bij ons was dit vaak het geval.  
Vertrouwen en beleving is dan belangrijk voor iedereen en dat kan alleen beter worden 
door punten te halen. Dit is langzaam op gang gekomen en kwamen de eerste  punten 
binnen en geeft dit weer meer vertrouwen bij iedereen om er een goede 2e helft van het 
voetbalseizoen van te maken. 
 
Als team zijn we beter gaan voetballen (t.o.v. vorig jaar) en zeker met een groot aantal 
jongere spelers die erin ons elftal voetballen zullen we als team moeten leren van onze 
fouten (leer momenten). 
 
Wij hebben laten zien in onze laatste  wedstrijd tegen de koploper  Sporting Sittard dat we 
goed voetbal kunnen spelen en verdiend een punt hebben gepakt. Dat moet ons 
vertouwen geven voor de 2e helft van het voetbalseizoen, als we samen met z'n allen op 
deze voet verder gaan (en ook een beetje geluk terug gaan krijgen) dan zijn er nog veel 
mogelijkheden om enkele plaatsen te stijgen op de ranglijst. 
 
Groeten, 
 
Trainer. 
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HBC’09 2 - Jan Graus 
 
Voor de 1e nieuwsflits van 2015 is mij gevraagd namens het 2e elftal een update te geven 
omtrent het reilen en zeilen binnen dit team. 
 
Om e.e.a . in chronologische volgorde voort te zetten wil ik aansluiten op de nieuwsflits 
van oktober j.l. 
 
Na het verlies tegen Vaesrade speelden wij de uitwedstrijd op kunstgras tegen de nummer 
1 van de ranglijst fc Hoensbroek. Met een 3-0 achterstand in de rust wisten we deze 
wedstrijd nog bijna om te buigen tot een 3-3 gelijkspel. Echter een klasse redding van de 
doelman stond dit in de weg. Helaas !  3-2 eindstand. 
 
Om niet achterop te raken moesten en zouden in de daaropvolgende week de 3 punten in 
Buchten blijven. We speelden thuis tegen Veritas. Na 90 minuten op de klok en een goed 
gespeelde pot stond het scorebord op 2-0. 3 punten in the pocket. Nico beloonde ons in 
de kantine met loempia's. Nico bedankt ! 
 
Vervolgens maakte trainer Jos de belofte om bij de volgende overwinning ook te trakteren 
op.... jawel... Loempia's ! 
 
De week erna wachtte wederom een thuiswedstrijd. Ditmaal was PSV'35 onze opponent. 
Zouden de loempia's een feit worden?  Jammergenoeg werd na een wedstrijd keihard 
werken door het gehele team een 1-1 gelijkspel uit het vuur gesleept. 
 
Inmiddels werd het alweer november en de uitwedstrijd tegen Neerbeek stond op het 
programma. echter het pas aangelegde kunstgras stond ons in de weg. Na een snelle goal 
van Neerbeek was het kwaad al geschied. We verloren deze partij. 
 
De afspraak 3 punten → Loempia's stond nog en was uiteraard niemand vergeten. de 
thuiswedstrijd tegen Spaubeek werd na een klasse pot weer gewonnen. 2-0 ! Loempia 
Time ! Trainer bedankt! 
 
De zondag die volgde reden we met slechts 11 spelers (waaronder diverse met blessures) 
naar Sittard, DVO (3e op de ranglijst). Na rust stonden we met 10 man en verloren de 
wedstrijd met 2-1. Als iedereen hier fit was geweest hadden we mijn inziens ook 3 punten 
aan deze wedstrijd overgehouden. 
 
In verband met het uit de competitie treden van Heidebloem restte ons alweer de laatste 
wedstrijd voor de winterstop. Deze wilden we met een goed gevoel en dus resultaat 
ingaan. We waren het er met z'n allen over eens dat dit resultaat niets minder was dan 3 
punten.  
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Adveo moest en zou in deze thuiswedstrijd het slachtoffer worden. met niet het beste 
voetbal maar met heel veel inzet en strijdlust werd deze wedstrijd met 3-0 gewonnen. Voor 
elk doelpunt 1 punt !   
 
Helaas viel Jos Meershoek in de laatste seconde met een knieblessure geblesseerd uit. 
Gelukkig zijn er ook een aantal geblesseerde spelers die hopelijk op korte termijn weer op 
de groene mat staan en zodoende aan kunnen sluiten bij het team.   
 
Tussendoor werd er ook nog bekervoetbal gespeeld. Na eerst sc Susteren uitgeschakeld 
te hebben volgde Schinveld 2 ( Schinveld met diverse 1e elftal spelers ) werd ook deze 
wedstrijd met 4-1 gewonnen. Na loting voor de volgende ronde troffen we wederom fc 
Hoensbroek. Hier strandde ons bekeravontuur richting De Kolkende Kuip. 
 
Zoals ook al aangegeven in de nieuwsflits van oktober hebben we nog steeds geen leider 
bij het 2e elftal. Wel is Jo Paulissen bereid gevonden om de taak als grensrechter op zich 
te nemen. Echter gaat Milan ons verlaten ivm zijn werk in Rotterdam waardoor ook voor 
volgend seizoen er mogelijk weer een vacature als grensrechter bij komt. 
 
Laten we met z'n allen zorgen voor een goede trainingsopkomst zodat we voldoende 
voorbereid zijn op de tweede helft van het seizoen. 
 
Met de uitwedstrijd tegen Vaesrade in het vooruitzicht hoop ik dat de volgende nieuwsflits 
wel met de vermelding van 3 punten kan beginnen !       
 
 
HBC’09 3 - Hub Pijpers 
 
Hallo sportvrienden en fans van HBC’09, 
 
Het is weer zover, de overzichten van de eerste helft van het seizoen. Uiteraard wil 
iedereen op de hoogte blijven van de resultaten van de senioren teams van HBC. Ik zou 
zeggen kijk op de site van de club en begin te huilen, want het is deprimerend slecht. 
Nagenoeg alle teams staan bij de onderste 3, dus er is werk aan de winkel om daaronder 
in weg te komen. Alle steun en support kunnen de actieve spelers gebruiken en dit geldt 
niet alleen voor het eerste team, maar ook 2, 3 en 4 hebben dit nodig. Dus een oproep 
aan alle supporters, bestuur, geblesseerde spelers en spelers die toevallig vrij zijn: kom en 
ondersteun alle teams van HBC, want ze hebben het hard nodig. 
 
Bij een overzicht van de eerste helft beginnen we bij het begin: de eerste training. De 
meeste spelers hadden een paar vakantiekilo’s meegenomen, maar dat was geen 
probleem want het was goed weer. De opkomst van 3 en 4 was goed 25 mensen. Ik 
moest wennen aan zo`n grote groep en vreemde gezichten. Het duurde niet lang of de 
groep was geslonken naar 14 spelers hoofdzakelijk van 3 en een enkeling van 4. Jammer 
dat spelers de voorkeur geven om alleen op zondag iets te toen en door de week verstek  
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laten gaan. Ik heb al eerder gezegd dat het onverantwoord is om zonder training de wei op 
te gaan. 
 
Laat ik me beperken tot de resultaten van het derde want als trainer, leider en 
grensrechter heb ik daar het meeste zicht op. 11 wedstrijden gespeeld waarvan 3 
gewonnen en 1 keer gelijk en de rest natuurlijk verloren, 22 doelpunten voor en 27 tegen. 
We staan op positie 8. Als je dit leest denk je nog niet zo slecht maar er staan nog 2 teams 
onder ons die 3 wedstrijden minder gespeeld hebben, dus…. 
 
De verwachtingen waren aan het begin van de competitie hoog gespannen, met een 
aantal voormalige eerste spelers moest het toch een keer lukken om boven in te spelen. 
Een groep van 18 spelers hebben we ter beschikking waarvan er 5 nog geen bal geraakt 
hebben en dat is niet letterlijk maar door blessures, werk en andere redenen niet hebben 
gespeeld. En dan is de groep opeens heel klein, met 13 spelers toch de nodige 
wedstrijden winnen en ondanks blessures en pijn toch spelen zegt ook veel over de 
spelers en hun karakter. Het ongeoorloofd inzetten van jeugdspelers, de mensen die 
roepen dat kan niet hebben gelijk maar ik wil spelen en gebruik daar alle middelen voor. 
 
De competitie bestaat voornamelijk uit 2e teams en we staan ons mannetje wel in deze 
zware indeling. Na de winterstop komt onze beste periode en zullen we nodige punten 
pakken, tenminste als er aan de eerder gedane oproep gehoor wordt gegeven en de 
toeschouwers in grote getalen zullen komen kijken en na afloop nog bij Nico kunnen 
nakletsen. 
 
Het 3e is en blijft een apart team: een hechte groep door de jaren gevormd en niet kapot 
te krijgen. Op karakter spelen, pijn verbijten, doorgaan en niet zeuren, straks in de kantine 
bij een pint is alles over en vergeten. Een prins binnen het team is geen garantie op 
punten maar wel op een geslaagde eerste helft van seizoen 2014/2015. Het plannen van 
opening en afsluiten eerste helft van het seizoen binnen een periode van 3 weken is ook 
uniek, kleine dingen die het leuk maken en zo moeten we het ook houden: Plezier in 
voetbal. 
 
Groetjes, Hub Pijpers 
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HBC’09  4 - Ralph Bohnen 
 
Goedendag mede HBC-ers, 
 
Als leider/speler van het 4de werd mij gevraagd weer een stukje te schrijven over ons 
team. 
 
We startten dit seizoen met een aantal nieuwe (oude) gezichten en namen afscheid van 
een hele  bups jonge gasten die hogerop wilden spelen. Dus de gemiddelde leeftijd schoot 
weer behoorlijk omhoog.Gelukkig hebben we in de persoon van Frits Snijders een goede 
keeper erbij gekregen, zodat ikzelf niet meer tussen de palen hoef te staan.Voorin 
mochten we ook onze goalgetter Jordi Dieteren na een paar jaar afwezigheid weer terug 
zien. 
 
Toch was het iedere week weer krap aan in de bezetting en waren we genoodzaakt om 
enkele zoontjes van onze 'oudjes' te laten debuteren: Sven Kerstjens van John en Nik 
Dirrix van Bernd en soms nog enkele andere B junioren. Ook Wim Rademakers kwam 
onze gelederen versterken en zelfs good-old Johan Pijper verscheen weer bij ons op de 
voetbalvelden. 
 
De resultaten van ons zijn zoals het weer: Op en neer.  
Maar we houden uiteraard de lol erin. 
 
Hopelijk houden we de bezetting bij elkaar en fit, zodat we de 2de seizoenshelft weer flink 
kunnen vlammen. 
 
sportieve groeten, 
 
Ralph Bohnen spelerleider van HBC 4 
 
 
HBC’09 Veteranen - Erwin Smeets 
 
Donderdig tijdes de nuujjoarsreceptie  vroog Luc van Sloun mig om een stukske te 
schrieve names de vets,veur de HBC’09 Nieuwjaarsflits. 
 
Een reflectie: 
 
Aafgelaupe noajoar hubbe ver weer bienoa jedere zoaterdig kenne balle. Hievan hubbe 
ver 9x gewonne, 4x verloare en 1x geliek gesjpeeld.  
 
Sjportief dus un gooi aafsjloeting van 2014. 
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Wat mig wiejer is biegebleve is de gezelligheid noa de wedstrijde in de kantien woa veer 
ummer good verzurg woorte door Nico en zien keuekeploog.  
 
Auch de fjeasavond: Het oktoberfest in Haaren is zwoa good bevalle, dat ver dit joar met 
een bus extra dernoa toe gaan. (In of exclusief Roger Jansse, dat zit nog) 
 
Euver bevalle gespjroake: ozze IS strijder, kabouterplop, is papa geworden van unne zoon 
Bram. Der weare dus gelukkig nog sjteeds nuuj veterane gemaak. Ronald en Nicole 
nogmaals proficiat. 
 
Helaas beteikent de leaftied van de veterane dat er oos auch luuj ontvalle en dat ver 
hiedoor weer mjeh noa de kirk (motte) goan. Sjterkte veur jederein deh dat is 
euverkomme. 
 
Wiejer ben ig blie mit de invulling van de schjeidsrechter door meistal Rinus meh auch af 
en toe door Marthe. Dat is toch fijn om te hubbe unne vaste schjeid/vlagger. 
 
Wat mig aug opvilt, is het geknooter op ut veld ut liek waal wie ouwer ver weare wie 
gekker. Meh good dat krisse der noa 50 joar toch neet meh oet num ig aan. 
 
Wat mig nog mjeh is opgevalle en auch is teage gevalle, en dat betruf neet allein de 
veterane, is de medewerking van clubleeje aan activiteite.  
 
Leutjes aan de kassa? Zin ummer dezelfde man. 
 
Esse get probeers te organiseere zin ut ummer dezelfde luuj die urges aan mitdoon. Zwoa 
woort er veur de 1e x un Halloween fjeas georganiseerd, opkomst matig.  
 
Esse toernooijtes of wat dan aug extra organiseers schjrif zich neemes meh veur in, 
sjterker nog, een deil man melt zich gaaroets neet me haaf.  
 
Op de joarvergadering bleek meh weer uns wie nijpend de situatie is wat betref opkomst 
leeje, aantal besjtuursleeje, en de financië, de sjponsorkmissie enz enz.!!!! 
 
Dit wurt dan teage die 50 luuj, die meistal doa zin, gezag en die doon meistal al veul veur 
de club. Dus eigenlik heat dat aug gein nut.  
 
De mossjeloavend woar weer gezellig en lekker en doanoa zin ver nog wiejer kirmis goan 
viere int turp.  
 
De quizoavend , veurig joar gewonne door de vets is dit joar helaas aafgelasj???  
 
En de nuujjoarsborrel woar auch meh matig bezoch. Deh woar dits kjear int Anker utegeen 
fijn is om aug anger etabliesemente in de durper bie de voetbalclub te betrekke.  
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De Jeugleiding heij lets unne Borrel in den Aezel.  
 
Woorum neet dekker noa aaflaup de cafés bezeuke auch de Bar en de Knert. Kallt mitein 
en maak gein herrie euver wat oaits geweas is. Doa kent de vereiniging alleein meh van 
profiteere wat betref sjponsoring en de café watbetref inkomste. 
 
Vriedig 30 januari is de vasteloavesoavend in de kantien, ig ben benuut. 
 
Komp alleen deszte gezelliger wurt ut !!!! 
 
Dan nog ein puntje van kritiek : de samewirking mit (een deil) van Fortuna. Fortuna zurgt 
veur unne gooje omzet in de kantien, woodoor doa dekker ungerbezetting woar/is. Das 
natuurlijk good veur de clubkas, meh van den angere kantj de velje zin noa de kloote, 
samenwirking mit potse en opruime is er aug neet. 
 
Kortom der vilt nog unne haup te verbeatere in 2015 
 
Loate ver doa allemoal aan mitdoon. 
 
Alaaf en ver zeen oos bennekort waal in ein of anger etabliessement 
 
Sjmeets 
 
 
Samenwerking HBC'09 en Health & Sports 
 
Zoals jullie wellicht al hebben gelezen en kunnen ervaren, zijn HBC’09 
en Health & Sports sinds september 2014 een samenwerking met 
elkaar aangegaan.  
 
Vanaf het moment van samenwerking is er veelvuldig gebruik gemaakt van het 
aangeboden sportspreekuur. Tijdens dit sportspreekuur wordt de blessure uitvoerig 
geanalyseerd en de juiste behandeling aangeboden. Dit voor het bereiken van een sneller 
herstel van de blessure. Het succes van het sportspreekuur heeft ervoor gezorgd dat ook 
in de toekomst dit spreekuur beschikbaar zal blijven, zodat onze voetballers snel en 
gemakkelijk gebruik kunnen maken van de fysiotherapeutische zorg die Health & Sports te 
bieden heeft.  
Loop je rond met een blessure en wil je snel geholpen worden? Maak dan gebruik van het 
sportspreekuur door een afspraak te maken via mij (Inge). Het sportspreekuur is iedere 
maandag van 17.30-18.30 uur in de praktijk van Health en Sports in Buchten. 
 
Naast het sportspreekuur biedt Health & Sports onze spelers (vanaf 18 jaar), een zomer- 
en wintertraining aan. Dit om de kans op blessures te verkleinen en fit aan het volgende 
voetbalseizoen of de tweede seizoenshelft te beginnen. 
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Na een periode van langdurige rust, zoals de zomer- en winterstop, ontstaat er een 
grotere kans op blessures. Dit vanwege het feit dat het lichaam niet meer gewend is aan 
de belasting en vermoeidheid dat het voetbal met zich meedraagt. Onderzoek heeft 
namelijk aangetoond dat blessures voornamelijk in de eerste seizoenshelft gedurende de 
tweede helft van een wedstrijd ontstaan. Hieruit kun je concluderen dat de meeste 
sporters niet eens fit aan het seizoen beginnen en gedurende het seizoen fit moeten 
worden. De samenwerking van HBC’09 en Health & Sports biedt onze voetballers van 
HBC’09 de mogelijkheid om WEL fit aan het seizoen of de tweede seizoenshelft te 
beginnen! Tijdens de zomer- en winterstop wordt er een speciaal trainingsprogramma 
aangeboden met onder andere; het verbeteren van kracht, snelheid, 
uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid. Deze trainingen worden verzorgd door 
sportfysiotherapeut i.o. Ingrid Diederen, personal trainer Martijn Dekker van Health & 
Sports en door mijzelf als medisch verzorgster van HBC’09. 
 
De eerste wintertraining zit erop en is zeer succesvol verlopen. Er is veel aandacht 
besteedt aan het verbeteren van kracht en stabiliteit van onze spelers. Dit bleek 
gaandeweg de trainingen ook hard nodig te zijn en werd beaamd door de spelers die 
deelnamen aan de trainingen. Ook tijdens de zomertraining hopen we net zo veel 
enthousiaste deelnemers te hebben en liefst natuurlijk meer. 
 
Binnenkort gaan we starten met trainingen voor de D-jeugd. Ook deze trainingen zullen 
gericht zijn op het verbeteren van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en 
lenigheid. Wil je zelf ook graag deze trainingen voor jouw team, neem dan gerust contact 
op met een van ons. Ook voor enig advies of vragen kun je bij ons terecht. 
 
De tweede seizoenshelft willen wij graag een onderzoek starten bij het eerste en tweede 
elftal naar de herkomst van de blessures en meest voorkomende blessures. Daarna zullen 
we gebaseerd op dit onderzoek enkele trainingsprogramma’s ontwikkelen die de spelers 
helpen bij de revalidatie. Daarnaast willen we ook graag een informatiebijeenkomst 
organiseren voor alle jeugdtrainers, met hierin informatie over EHBSO, het nut en het 
belang van een goede warming-up en verschillende trainingstechnieken die zeer 
waardevol kunnen zijn. 
 
Ik wens iedereen namens Health & Sports en mijzelf veel succes in de tweede 
seizoenshelft! 
 
Sportieve groetjes Inge Oberndorff, tel: 0640875571, e-mail: ingeoberndorff@gmail.com  
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