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Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC’09, 
 
Dit is de eerste editie van de nieuwsflits van dit seizoen en de competitie is inmiddels al 
een aantal weken oud. 
 
Hieronder allereerst een aantal data om te noteren voor dit seizoen: 
 
Ledenvergadering: 
Dit jaar zal de ledenvergadering plaatsvinden op vrijdag 17 oktober a.s. om 21:00 uur in 
onze kantine. 
 
Activiteitenkalender: 
 
Oktober: 
Vrijdag 31 okt.  21:00u Halloween night 
 
November: 
Zaterdag 22 nov.  18:00u Mosselavond 
 
December: 
Vrijdag 12 dec.  21:00u Quizavond  
      
Januari: 
Donderdag 1 jan.  19:00u Nieuwjaarsreceptie 
 
Weekend 2 t/m 4 jan.   Jolijt 
 
Februari: 
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  
6 en 7 juni 
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Woord van de voorzitter 
 
Het seizoen is alweer in volle gang en er zijn veel zaken die we aan het regelen zijn of al 
geregeld hebben, zodat we allemaal weer volop kunnen voetballen.  
Momenteel is de verbouwing bezig van ons clubgebouw, dat we sinds dit seizoen 
gezamenlijk gebruiken met Fortuna. 
Zo zijn er ook nieuwe tenues besteld voor alle teams. Hiervoor hebben we ook sponsoren 
moeten zoeken en gelukkig is dat ook weer gelukt, dit zijn; 
Voor de jeugdteams hebben we JUMBO Hilkens als sponsor kunnen vast leggen. 
Bij de senioren hebben we voor het eerste team Aarts Technische Installaties als sponsor 
vast gelegd, bij het tweede team hebben Reg Dab Recruitment Services vast gelegd, voor 
het derde en vierde hebben we café “D’n Aezel” als sponsor vast gelegd en voor de 
veteranen hebben we IVM-LVM vast gelegd. 
Voor de achterzijde van alle wedstrijdshirts, bij jeugd en senioren hebben we een sponsor 
weten vast te leggen en dat is Ruitenheer BV.  
Verder zal JUMBO Hilkens ook als sponsor op de warmloopshirts van het 1ste komen en 
op de trainingspakken van het 1ste .  
 
Zoals jullie weten is Fortuna ook als medegebruiker op ons complex neer gestreken, dat 
zal voor ons allemaal wennen zijn en zorgen voor aanpassing, zodat we op een goede 
manier kunnen samenwerken. 
Het zorgt momenteel ook voor extra werk en communicatie, om alles in goede banen te 
leiden. Dit zal voorlopig ook nog zo blijven, aangezien de verbouwing nog geruime tijd in 
beslag neemt. 
 
Op vrijdag 17 oktober hebben we onze ledenvergadering, ik verwacht dat deze goed 
bezocht wordt, omdat hier toch veel informatie wordt gegeven en onze plannen worden 
besproken. Jullie als leden kunnen hier ook laten horen wat jullie ervan denken, dus mis 
deze vergadering niet. 
 
Sportief hebben we nog een lange weg te gaan en mag er nog tandje bijgezet worden. 
 
Vriendelijk sportief groetend, 
 
Erik Oberndorff 
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Onze jeugdafdeling - Frits Suntjens 
 
De competitie is nu enkele weken oud, erg vroeg om al een balans op te maken, maar er 
is toch wel het nodige gebeurd. De voorbereiding voor dit nieuwe seizoen is niet makkelijk 
geweest. Onze nieuwe Technisch Coördinator, Björn Hermans, is al direct geconfronteerd 
met de moeilijke problematiek van het formeren van teams voor een nieuw seizoen: 
individuele belangen van spelers/ouders sporen vaak niet met het belang  om teams te 
formeren die kwantitatief en kwalitatief naar behoren bemand zijn. Dit geldt niet alleen bij 
ons, maar bij alle omringende verenigingen. Het vormen van combinaties met een andere 
vereniging kan hierbij uitkomst bieden. Zo hebben we al twee seizoenen in de C-categorie 
goed gecombineerd en samengewerkt met V.V. Born. Het is voor spelers een 
aantrekkelijke gedachte als ze niet naar wens worden ingedeeld, om over te stappen naar 
een buurclub. De geringe afstand HBC tussen het sportpark van Born en HBC’09 speelt 
dit zeker in de kaart. Tot ver in juni waren er onzekerheden, wie blijft, wie vertrekt, zowel 
bij ons als bij Born. Een beperkt aantal spelers van HBC is uiteindelijk toch naar Born 
verhuisd en het omgekeerde is ook het geval geweest en in de D-categorie hebben we 
met Born weer een combinatieteam geformeerd. Verder hebben we een eigen B- en C-
elftal, 4 E-zeventallen en 3 F-teams gevormd, die nu in de competitie uitkomen. 
 
We zijn erg blij dat de functie van Technisch Coördinator, met de komst van Björn 
Hermans, nu prima is ingevuld. Hij is al een aantal maanden enthousiast aan de slag met 
het aanbrengen van meer structuur, werving van nieuw jeugdkader en het beoordelen en 
oplossen van knelpunten. Zeer tastbaar is bijvoorbeeld dat de training van de keepers nu 
echt is opgepakt. We beschikken op dit moment zelfs al over 4 keeperstrainers. 
 
Mede o.b.v. de moeilijkheden die wij, maar ook Born,  in de voorbereiding hebben ervaren, 
hebben de besturen van HBC’09 en v.v.Born besloten om in de toekomst (vanaf seizoen 
2015-2016) nog nauwer te gaan samenwerken. Hierdoor verwachten we meer draagvlak 
te krijgen en spelers beter op een juist niveau te kunnen indelen. Dit zal gaan leiden tot 
meer combinatieteams, zeker in de hogere categorieën. De basisafspraak die we hierbij 
willen maken is dat er geen spelers meer kunnen overstappen naar Born of omgekeerd. 
We zullen de komende maanden de basisgedachten voor verdere samenwerking concreet 
samen gaan uitwerken. 
 
Nieuw is verder dat er grote groep meisjes zich heeft gemeld, die samen willen voetballen. 
Dit is vooral het gevolg van een geslaagde sportdag met de basisschool en de stuif-in die 
we in juni hebben georganiseerd. Gebleken is dat de animo bij meisjes om te voetballen 
erg groot is als ze dit met en tegen elkaar kunnen doen. Marc Janssen heeft zich vanuit de 
jeugdcommissie sterk gemaakt en ingezet om de meisjes bij ons te laten voetballen. 
Gelukkig hebben zich 2 enthousiaste ouders, Jan Megens en Gerarda Stoffels, gemeld om 
de groep meisjes te gaan trainen en begeleiden. Voorlopig traint de groep 2x per week en 
zullen er enkele oefenwedstrijdjes worden georganiseerd. In december zal bekeken 
worden of de meisjes als team klaar zijn om aan de voorjaarscompetitie mee te gaan 
doen. In ieder geval een zeer positieve ontwikkeling. 
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Het zal niemand ontgaan zijn dat Fortuna zich ook op “onze” thuishaven heeft genesteld. 
Hiertoe vonden en vinden de nodige aanpassingen plaats: 2 extra velden zijn inmiddels 
speelklaar. Verlichting voor ons hoofdveld en enkele trainingsvelden moet nog worden 
gerealiseerd en verder vindt er een ingrijpende ver- en aanbouwing van kleedlokalen, 
enkele kantoren, en onze keuken/kantine plaats. Voorlopig is het qua accommodatie 
behelpen en qua organisatie aan elkaar wennen en afstemmen. Wat dat laatste betreft 
loop het steeds beter. De komst van Fortuna heeft voor veel meer activiteit en 
voetbalkwaliteit op het Anker gezorgd. Dat zorgt voor meer sfeer en beleving en genereert 
ook meer kantine-inkomsten. Als de accommodatie (eind van dit jaar?) volledig gereed is, 
zal er sprake zijn van een echte win-win situatie, waar we als HBC’09 volop in meedelen. 
 
Op dit moment hebben we onze teams qua trainers en leiders redelijk goed bemand. Jong 
bloed is nog altijd welkom, met name om de trainingen nog beter te kunnen begeleiden. 
Een nijpend probleem is een toenemend gebrek aan jonge(re) scheidsrechters. Ook bij de 
senioren vormt dit een steeds groter probleem. Ik wil deze nieuwsflits dan ook afsluiten 
met de uitdaging, vooral gericht aan onze senioren- en veteranenvoetballers, om ons op 
zaterdagmorgen hierbij te helpen.  
 
Frits Suntjens 
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HBC’09 2 - Jos Graus 
 
Bij deze wil ik graag tegemoet komen aan de vraag om een stukje tekst te schrijven ivm 
het oppakken van de taak als trainer/coach van het 2e elftal van HBC 09. 
 
Toen in het najaar duidelijk werd dat Jos Meershoek zou stoppen met deze taak werd ik 
benaderd door Ben Pijper met de vraag of ik er iets voor voelde om hier in te stappen.  
Na ruim 40 jaar trainingsarbeid bij jeugdelftallen en als hoofdtrainer bij diverse 
seniorenteams zorgden gezondheidsklachten ervoor om pas op de plaats te maken. Mijn 
dagtaak bestaat uit lesgeven in het voortgezet onderwijs. Ik ben in het bezit van de 
bevoegdheden Nederlands, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Detailhandel en 
Economie. 
Tevens vervul ik de functie van voorzitter Medezeggenschapsraad van Broekhincollege 
Roermond/Swalmen en Reuver en voorzitter van de Ondersteuningsplanraad ten behoeve 
van passend onderwijs in de regio Roermond. Ook het lidmaatschap van de landelijke 
Leraren Adviesraad vergt nogal wat tijd. Vandaar dat de mogelijkheid om alleen op de 
vrijdagavond en de zondagmorgen actief te zijn voor HBC een passend plaatje was. Zo 
gezegd, zo gedaan.  
 
Ondertussen zijn er alweer 3 competitiewedstrijden afgewerkt en dat met wisselend 
succes. Het vorig seizoen kon HBC 2 zich ternauwernood handhaven in deze pittige 3e 
klasse. Thans met 3 uit 3 een te magere afspiegeling van het daadwerkelijke geboden 
voetbal. Tegen De Leeuw teveel gemiste kansen en persoonlijke fouten, tegen SVC een 
dikverdiende overwinning en tegen Vaesrade het deksel op de neus middels een 
spaarzame uitval. Het voordeel is dat we tot nu toe gewoon niet de mindere zijn maar zelf 
het spel proberen te maken. Wat er zeker nog ontbeert is de ervaring en routine om dit 
alles om te zetten in punten. Met de juiste discipline, inzet en teamgeest kan hierin nog 
verbetering komen. Uiteraard zullen de vrijdagtrainingen, veelal bestaande uit 
wedstrijdsituaties, dit proces alleen maar kunnen versnellen.  
 
Nu ik weer wat dieper in de vereniging ben gedoken valt tevens de chronische 
onderbezetting van het bestuur op, waardoor daadkracht op een zeer laag niveau ligt. Me 
dunkt dat ook de samenwerking met Fortuna Sittard een extra inspanning vraagt van HBC 
om niet binnen de kortste tijd overvleugelt te worden door deze BVO. Ook het aantal 
vrijwilligers is te weinig. Het 2e elftal moet het tot nu toe doen zonder leider en vaste 
grensrechter. Misschien iets voor jou? Verder valt het me op dat niet ieder zich houdt aan 
afspraken die er gemaakt worden. Ik pleit ervoor om, na waarschuwing, sancties te treffen. 
Indien niet iedereen in dezelfde richting  aan het touw trekt, ondervindt men hiervan hinder 
en ontstaat er alleen maar onnodige wrijving. 
 
Ik wens allen een mooi seizoen toe, met voor de prestatieve elftallen (1e en 2e elftal) 
voldoende punten om zich te kunnen handhaven en voor de recreatieve elftallen veel 
voetbalplezier. 
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De nieuwkomers 
 
De selectie van HBC'09 heeft dit jaar weer een aantal spelers mogen verwelkomen. 

 

Naam? 
Divar Numan 
 
Woonplaats? 
Born 
 
Leeftijd?   
21 jaar 
 
Beroep/Opleiding? 
Architect 
 
Relatie? 
Ja 
 
Vorige club(s)? 
vv Born 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
Via een paar mensen 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Linksbuiten/middenveld 
 
Verwachting komend seizoen? 
In de 4e klasse blijven 
 
Naam? 
Ramzi Ben Fredj 
 
Woonplaats? 
Ik ben al bijna een jaar woonachtig in Sittard   
 
Leeftijd? 
27 jaar 
 
Relatie? 
Ik heb op dit moment geen relatie maar zoals in het 
voetballeven weet je maar nooit wanneer je scoort;) 
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Vorige club(s)? 
Ik heb een paar clubs gehad sinds mijn eerste vertrek bij HBC'09 en dat waren de clubs: 
Hongen/Saeffelen E.V., SC Susteren en SV Grun-Weiss Karken 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Het liefste ergens in de aanvalslinie 
 
Verwachting komend seizoen? 
Mijn verwachtingspatroon is gewoon dat ik mijn best doe voor het team waar in ik speel en 
dat ik dit seizoen veel plezier beleef met de boys, zowel binnen als buiten het veld. 
 
Naam? 
Rens Fasen  
 
Woonplaats? 
Buchten 
 
Leeftijd? 
20 jaar 
 
Beroep/Opleiding? 
Verwarmingsmonteur bij Vlierverwarmingmontage Fasen 
 
Relatie? 
Yes 
 
Vorige club(s)? 
R.k.v.v. Buchten 1999-2009 
HBC'09   2009-2012 
v.v. I.V.S.   2012-2014 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
Via mijn oud teamgenoten/keeperstrainer 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
"onger die lat" 
 
Verwachting komend seizoen? 
Lijfsbehoud + periodekampioen laatste periode 
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Samenwerking HBC'09 en Health & Sports 
 
Om de medische verzorging binnen HBC’09 te professionaliseren 
ben ik als verantwoordelijke hiervoor een samenwerking aangegaan 
met sportfysiotherapeut i.o. Ingrid Diederen.  
 
Op maandag 22 september 2014 is het allereerste sportspreekuur van de samenwerking 
tussen HBC’09 en Health & Sports van start gegaan. Tijdens het sportspreekuur kun je 
een eerste screening krijgen van een mogelijke blessure. Alle voetballers van HBC’09 
vanaf dertien jaar kunnen terecht bij sportfysiotherapeut i.o. Ingrid Diederen. 
Sportspreekuur is op maandag van 17.30-18.30u en is alleen mogelijk op afspraak, een 
afspraak hiervoor kan gemaakt worden via mij.  
 
Naast het sportspreekuur worden snelheid, kracht/stabiliteit en coördinatie trainingen 
aangeboden aan de B-jeugd. Deze trainingen zullen op de maandagavond van  
19.00-20.00 uur worden gegeven door Ingrid Diederen en ik zal haar daarin ondersteunen. 
Tijdens deze trainingen zijn alle jeugdtrainers van harte welkom om ideeën op te doen en 
te leren van deze oefeningen, zodat uiteindelijk alle jeugdteams er profijt van zullen 
hebben. 
 
Natuurlijk willen we niet alleen de jeugd beter maken, maar ook de senioren. Voor de 
senioren willen we winter- en/of zomerstop trainingen gaan aanbieden. Mits hiervoor 
natuurlijk genoeg animo is. De trainingen zullen dan ook net als bij de jeugd in het teken 
staan van snelheid, kracht/stabiliteit en coördinatie. Meer informatie over deze trainingen 
zullen zo snel mogelijk volgen. Heb je interesse om deel te nemen aan de winter- en/of 
zomerstop trainingen en wil je ons dit alvast laten weten, neem dan gerust contact met mij 
op. 
 
Het uiteindelijke doel van de professionalisering van de medische verzorging is niet alleen 
om de voetballers beter te maken in het veld. Met de speciale trainingen willen we 
blessures voorkomen en door het sportspreekuur maken we het mogelijk om bij een 
blessure de best en snelst mogelijke zorg te krijgen met als doel zo snel mogelijk weer 
klaar te zijn om de trainingen en wedstrijden volledig te hervatten. 
 
Wil je meer informatie over de jeugdtrainingen, de winterstop en/of zomerstop trainingen of 
loop je misschien met een blessure en wil je graag een afspraak maken voor het 
sportspreekuur? Neem dan gerust contact met mij op door me te bellen, sms’en, appen of 
e-mailen. 
 
Ik wens jullie een sportief en blessurevrij voetbalseizoen! 
 
Groetjes Inge Oberndorff 
 
Tel.: 0640875571 E-mail: ingeoberndorff@gmail.com 


