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Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC’09, 

 
Dit is de laatste editie van de nieuwsflits van dit seizoen.  
  

Woord van de voorzitter 

 
Het seizoen zit er bijna op en de zomervakantie komt er aan. We kunnen als vereniging 
terug kijken op een mooi voetbalseizoen, waar we met z’n allen aan gewerkt hebben. Er 
komen natuurlijk nog een aantal activiteiten, zoals natuurlijk het Junior Master Toernooi. 
Sommige van ons zijn al weer hard bezig, om te zorgen dat komend seizoen weer 
gevoetbald kan worden en dat hiervoor alle zaken geregeld zijn. 
 
Tevens blijven we zorgen dat bij HBC’09 sportiviteit en respect hoog in het vaandel blijft 
staan en wij zullen komend seizoen hiervoor ook weer de aandacht vragen, zodat onze 
leden, jong en oud op een sportieve en respectvolle manier kunnen blijven voetballen.  
 
Ook wil ik de vrijwilligers danken voor de inzet, want zij zorgen ervoor dat we met z’n allen 
met plezier kunnen voetballen. Hiervoor zal onze vrijwilligersmiddag weer geregeld 
worden. 
 
Ik wens jullie allemaal veel voetbalplezier en een fijne vakantie. Tot na de vakantie en dan 
maken we er samen weer een mooi voetbalseizoen van. 
 
Erik Oberndorff 

 

De Trainer 

 
De balans opmakend na 22 wedstrijddagen sta je waar je staat…! 
 
HBC‘09 2 speelt zich op eigen kracht veilig, na een zeer moeilijke start van het seizoen. 
Blijkbaar was het stapje van A-jeugd naar senioren toch net even een drempeltje, maar 
nadat “good-old” Jos zijn schoenen weer uit de wilgen had gehaald, ontstond er toch weer 
net die chemie die een team in het veld bindt. Een team waarin in ieder geval Koen 
Reintjens als positieve revelatie van het huidige seizoen gezien mag worden.   
 
HBC’09 1 speelde zich op wedstrijddag 21 helaas niet op eigen kracht veilig, maar goed, 
ook daarvoor geldt regel 1! Een bewogen seizoen met heel goed voetbal in de 
voorbereidingsfase (heel lang geleden) een redelijke start, maar uiteindelijk werden er toch 
onvoldoende punten verzameld om echt een rol van betekenis te spelen, de rol die we ons 
zelf aan de vooravond van de competitie toebedeelden! Helaas zijn we dit seizoen 
achtervolgd door blessureleed. Het hele lijstje blessures laat ik maar achterwege daar ik 
van de commissie nieuwsflits mijn woordenschat moet beperken! Maar goed het was naar 
mijn mening niet de enige factor waardoor we onze rol niet hebben kunnen vervullen.  
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Die zit wat dieper in de groep…voetbal is een teamsport en je moet met z’n allen iets 
willen nastreven, hetgeen vorig ook werd uitgesproken en voldoende schouders opleverde 
om dat te ondersteunen. 1ste elftal is prestatief, dus dan moet je concessies doen naar 
jezelf, naar mekaar, naar de club toe…erbij willen horen (ook als het ff niet zo meezit met 
je team).  
 
Hopelijk blijft de groep toch bij mekaar zoals die nu is en volgt komend seizoen wat dat 
betreft weer een sportieve herkansing om met mekaar en hopelijk zonder vervelende 
blessures wel een rol van betekenis te kunnen spelen!   
 
Uitslag trainingsklassement 2012-2013: 
Serie 1: 1. Remko, 2. Steve, 3. Koen 
Serie 2: 1. Koen, 2. Luc, 3. Guido 
Serie 3: 1. Remko, 2. Luc, 3. Ataman 
Serie 4: 1. Remko, 2. Rick, 3. Luc 
 
Graag bedank ik langs deze weg Norbert Gotzhein en Jos Meershoek voor de immer 
prettige interactie op de trainingen en uiteraard ook n woordje van dank aan Dré, Marthe, 
Inge, Wim, Johan en Paul voor de samenwerking t.a.v. de teambegeleiding!   
 
Rest mij niets anders dan jullie allemaal een goeie zomer te wensen en heel veel succes 
voor de nieuwe technische staf en een ieder die HBC'09 een warm hart toe draagt voor 
het seizoen 2013-2014! 
 
 
Ivo 

 

Het 2
de

 elftal 

 

24 mei 2012 de start van een nieuw seizoen HBC’09 in een nieuwe rol, met nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden. We startten met een groep van 46 aan selectiespelers en 
hierdoor kwam al snel een eerste verantwoordelijkheid bij kijken “keuzes maken”. In goed 
overleg hebben we hier een keuze gemaakt in het belang van de individuele spelers en 
onze vereniging. Dit bracht in het begin wel teleurstellingen met zich mee voor een aantal 
spelers, maar gedurende het seizoen heb ik wel kunnen constateren dat deze spelers zich 
verder hebben kunnen ontwikkelen en plezier hebben beleefd. 
We begonnen vol goede moed aan het nieuwe seizoen aangezien we een goede 
voorbereiding hadden gehad. Daarnaast beschikten we over een ruime groep met een 
goede mix tussen jonge talentvolle spelers en relatief oudere spelers met ervaring op 1e 
elftal niveau. Echter over de eerste 7 wedstrijden kan ik heel erg kort zijn aangezien deze 
dramatisch voor ons verliepen.  
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De balans naar 7 wedstrijden was dan ook 11 doelpunten voor, 22 doelpunten tegen, veel 
zware langdurige blessures en 1 schamel puntje. Dit was dan ook het moment om de 
kopjes eens bij elkaar te steken en het roer om te gooien. Vandaar dat we eind oktober 
een vrijdagtraining hebben vervangen door avondje wok. En hier hebben de spelers 
onderling echt elkaars kwaliteiten leren kennen. Vanwege de vele blessures was ik tevens 
genoodzaakt de schoenen weer uit de boom te halen met als gevolg ze voor de rest van 
het seizoen niet meer terug te hangen. Omdat voornamelijk de jonge onbevangen garde 
was overgebleven is er tevens meer nadruk op volwassenheid komen te liggen en dit 
hebben zij perfect opgepakt. Vandaar dat het resultaat tot aan de winter er ook mocht zijn. 
In de resterende 5 wedstrijden voor de winterperiode behaalden we 12 punten en kregen 
we weer enigszins aansluiting met overige ploegen onderin.  
 
Helaas startten we na de winterstop zeer ongelukkig. Vanwege persoonlijke fouten op 
cruciale momenten behaalden we slechts 1 punt uit de eerste 2 wedstrijden. Dit was extra 
zuur omdat we hierdoor tevens op de laatste dag de koppositie in de 2e periode moesten 
overdragen aan VV Spaubeek. Echter het spel was hoopvol en dit resulteerde vervolgens 
dan ook in 3 opeenvolgende klinkende overwinningen en een minimale onverdiende 
nederlaag (1-0) bij de gedoodverfde favoriet voor het kampioenschap SHH. Op het 
moment dat we dachten, na een hevige inhaalrace, het seizoen veilig te kunnen uitspelen, 
kwam het bericht van de KNVB dat er niet 2 maar 3 ploegen rechtstreeks zullen 
degraderen uit onze klasse. Daarnaast bevonden we ons in een periode in het seizoen dat 
ook ons 1e elftal met veel personele problemen kampten en zij zich ook nog niet 
verzekerd hadden van klassebehoud.  
 
De periode van de laatste 4 wedstrijden tegen tevens directe concurrenten voor de derde 
degradatieplek braken aan en in de eerste wedstrijd uit tegen FC Maasgouw moest zelfs 
“good old” Norbert Gotzhein onze gelederen komen versterken. In een zeer matige 
wedstrijd met een dramatisch leidende clubscheidsrechter mochten we na afloop zeer blij 
zijn met 1 puntje. Met name omdat zij hierdoor het gat op de ranglijst niet konden 
verkleinen. Echter omdat er in deze periode altijd de meest vreemde uitslagen tot stand 
komen wisten we wel dat het tot het einde spannend zou blijven in onze klasse. Na een 
gelijkspel en een verdiende nederlaag moest de beslissing inderdaad vallen in onze 
laatste wedstrijd tegen Adveo in Oirsbeek. Wij moesten winnen en in het slechtste geval 
zouden we, zelfs na een overwinning, nog tezamen met 3 andere ploegen nog moeten 
strijden vanwege vacante 1 degradatieplek. Daarnaast maakte onze tegenstander bij een 
overwinning nog aanspraak op de 3e periode. Echter in deze wedstrijd hebben de spelers 
zichzelf beloond voor alle inspanningen die ze hebben verricht om ook volgend jaar in de 
3e klasse te mogen spelen. Via Jan, Ramzi en Rick kwamen we al snel op een 0-3 
voorsprong die gedurende de rest van de wedstrijd niet meer in gevaar is gekomen. 
Omdat de overige uitslagen ook in ons voordeel uitvielen, zijn we uiteindelijk met 28 
punten geëindigd op een verdienstelijke 7e plek. Het startsein om vervolgens het 
gerstenat rijkelijk te laten vloeien. Jongens proficiat! 
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Hierbij wil ik Ivo en Norbert bedanken voor de fijne samenwerking op trainingen en manier 
waarop wij, in belang van de vereniging HBC’09, wekelijks 2 volwaardige en evenwichtige 
teams hebben kunnen samenstellen. Ivo veel succes met je nieuwe uitdaging bij DVO! 
Verder wil ik Johan en Paul bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad 
in deze nieuwe rol als trainer en de prettige samenwerking gedurende het afgelopen 
seizoen. Helaas zal Paul ons na 24 jaar trouwe dienst als grensrechter van het 2e elftal 
het volgend seizoen niet meer assisteren. Paul bedankt voor al deze jaren en geef je 
afscheidscadeau een mooi plekje! 
 
Bèste sjpelers, supporters en ederein dae HBC’09 ein werm hart toedreug, ich wunsch 
uch eine zónnige zoemer en haupelik zeen veer uch mit nog meerdere trök in t  volgende 
sezoen! 

 

Jos Meershoek  
 

 

Onze jeugdafdeling 

 
Het seizoen loopt ten einde. Nog te vroeg om de balans helemaal op te maken, want de 
toernooien komen er nog aan en op 8 en 9 juni volgt als groot sluitstuk nog ons eigen 
Junior Master Toernooi. Over het afgelopen seizoen mogen we redelijk tevreden zijn. 
Onze 3 elftallen (+1 combinatie C-team met Born), de 5 zeventallen en 4 mini-F teams 
hebben naar behoren gepresteerd. De langdurige winterse omstandigheden hebben veel 
trainingen in de war geschopt, maar daar hebben alle verenigingen mee te maken gehad. 
De (25) wekelijkse nieuwsbrieven, met programma, uitslagen, standen en eventuele 
andere wetenswaardigheden, en 1 algemeen communicatiebulletin voor het seizoen 
werden weer uitstekend verzorgd door Peter van der Zanden en vormden een belangrijke 
communicatiebron naar leden en ouders. Omdat we geen schikte Technisch Coördinator 
konden vinden na het vertrek van Jos Meershoek naar de senioren, hebben we gekozen 
voor een concept met Team Coördinatoren met Ben Pijper in een coördinerende rol daar 
boven.  Dit heeft goed gewerkt, maar we blijven toch op zoek naar een geschikte TC. Zeer 
positief en belangrijk is dat 5 kaderleden de cursus Pupillentrainer hebben gevolgd en 
inmiddels afgerond. 
 
Het nieuwe seizoen levert hoofdbrekens op. Op tweeërlei gebied. Allereerst de 
teamsamenstelling. In alle elftalcategorieën  komen we ofwel spelers tekort, of we hebben 
er teveel voor een team. We zijn dan ook al een aantal maal bij elkaar gekomen met 
vertegenwoordigers van de jeugdafdeling van V.V.Born. Ook daar zijn tekorten en vaak te 
veel spelers voor een team. Het ziet er naar uit dat samen een aantal combinatieteams 
kunnen vormen om de problemen het hoofd te bieden.  
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De gesprekken zijn in goede sfeer verlopen en de wil om er samen uit te komen om ieder 
jeugdlid een passend team aan te kunnen bieden is groot. Binnenkort zullen we de 
voorstellen bekend maken naar ouders en spelers.  
 
We hopen dat zij  begrip zullen tonen voor de samenwerking en gecombineerde aanpak 
met Born. In het verleden zijn er veel combinaties gevormd tussen Holtum, Buchten en 
Roosteren en daar hebben wij, maar ook de spelers positieve ervaringen mee opgedaan. 
 
Een zeker zo nijpend probleem is om volgend seizoen de kwantiteit en kwaliteit van ons 
jeugdkader op peil te houden. Enkele ervaren jeugdleiders zullen om uiteenlopende 
redenen stoppen en aanvulling is dringend noodzakelijk. Ik wil daarom nu al een oproep 
doen aan alle voetballers en oud-voetballers die het jeugdvoetbal en de toekomst van de 
club belangrijk vinden om zich beschikbaar te stellen en niet te snel nee te zeggen als je 
hiervoor gevraagd gaat worden. Ik doe vooral een beroep op de mensen tussen ca. 20 en 
45 jaar. Deze generatie is vooral nodig om de jeugd van 5 tot 19 mee op te leiden en een 
warm nest binnen onze voetbalclub te bieden.  
 
Vlak voor Koninginnedag werden Ben Pijper en ondergetekende compleet verrast met een 
Koninklijke Onderscheiding. Twee jaar geleden gold dit al voor ons kaderlid Rinus Tubee. 
Alle drie maken we al meer dan 35 jaar deel uit het jeugdkader (en andere 
vrijwilligersorganisaties). Een lintje is absoluut niet waar je het voor doet, maar als blijk van 
waardering, voor werk dat altijd met veel plezier werd verricht, is het natuurlijk hartstikke 
fijn. Hopelijk kunnen we alle 3 ons nog vele jaren nuttig maken voor het jeugdvoetbal. Het 
trekken van de kar zal in de komende jaren door de jongere generaties over moeten 
worden genomen. We zullen hier ook actief aan gaan werken. 
 
Frits Suntjens 
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Junior Masters Toernooi 

Het 34ste Junior Masters Toernooi Limburg staat weer voor de deur. Op 8 en 9 juni 
aanstaande treden circa 140 jeugdteams tegen elkaar in het strijdperk. De organisatie van 
een toernooi van dergelijke omvang vergt vele handen die het werk licht maken. Als we er 
met elkaar de schouders onder zetten zal ook deze keer weer sprake zijn van een sportief 
en gezellig toernooi.  
 
Er is vast een karweitje bij dat u goed en met veel plezier enkele uren kunt en wilt 
uitvoeren.  
 
Mocht u interesse hebben om mee te helpen: op onze website www.hbc09.nl kunt u het 
opgave formulier vinden.  
 
Voor meer informatie omtrent de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Wil Gijsen, 
Luuk van Dokkum en Luc van Sloun. Bij hen kunt u ook het opgave formulier inleveren. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw inzet! 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Communicatie commissie HBC’09 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hbc09.nl&h=mAQHZ9mdG&s=1

