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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 een 
aantal weken oud. 
 
Hieronder een aantal data om te noteren voor dit seizoen: 
 
Ledenvergadering: 
Dit jaar zal de ledenvergadering plaatsvinden op vrijdag 4 oktober a.s. om 21:00 uur in 
onze kantine. 
 
Activiteitenkalender: 
 

Oktober: 
Vrijdag 25 okt. 20:30u   Oktoberfest 
 
November: 
Zaterdag 23 nov. 17:00u   Mosselavond (alternatief: saté) 
 
December: 
Vrijdag 13 dec. 21:00u   Quizavond    
      
Januari: 
Donderdag 2 jan. 19:00u   Nieuwjaarsreceptie 
 
Weekend 3 t/m 5 jan.    Jolijt 
 
Februari: 
Vrijdag 14 feb. 20:30u   Carnavalsavond 
 
Maart: 
Vrijdag 21 maart 20:30u   Dartavond 
 
April: 
Vrijdag 18 april 20:30u   Thema-avond 
 
Zaterdag 26 april     Koningsdag toernooi 
 
Junior Masters Toernooi: 
Dit jaar zal het Junior Masters Toernooi plaatsvinden in het Pinksterweekend: 7 en 8 juni 
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De nieuwkomers 

De selectie van HBC'09 heeft dit jaar weer een aantal spelers mogen verwelkomen. 

 

Naam? 
Rik Bouts 
 
Woonplaats? 
Sittard 
 
Leeftijd? 
25 
 
Beroep/Opleiding? 
Juridisch medewerker bij de rechtbank Limburg 
 
Relatie? 
Ja, met Laura Willen 
 
Vorige club(s)? 
vv IVS 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
De enige club die me niet direct wegstuurde… 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Linksback, linkermiddenvelder 
 
Verwachting komend seizoen? 
Top-5 klassering 
 
 
Naam? 
Tom Reijnen 
 
Woonplaats? 
Grevenbicht 
 
Leeftijd? 
21 
 
Beroep/Opleiding? 
Magazijn Medewerker 
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Relatie? 
Ja 
 
Vorige club(s)? 
vv Armada, VV Sittard 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
Ze hebben contact met mij opgenomen. 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Doelman 
 
Verwachting komend seizoen? 
Een prijs te pakken en promoveren! 
 
 
Naam? 
Jelle Van Opbergen 
 
Woonplaats? 
Buchten 
 
Leeftijd? 
18 
 
Beroep/Opleiding? 
BBL logestiek teamleader (leeuwenborgh) 
 
Relatie? 
Nee 
 
Vorige club(s)? 
RKVV Buchten , RKVV Obbicht 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
Klasse hogerop 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Rechtsbuiten   
 
Verwachting komend seizoen? 
Top 5 van de competitie halen 
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De trainer 

Mijn naam is Willem Ooms geboren in Zutphen en 55 jaar jong. Ik ben i.v.m. met mijn 
werkzaamheden een aantal keren verhuisd en op dit moment wonende in Born. 
 
Ik ben werkzaam als regiomanager afdeling montageservice voor de Fa Hornbach en ben 
daar nu 11 jaar werkzaam. 
 
Ik heb mijn trainersdiploma's gehaald bij het CIOS te Heerenveen onder leiding van Foppe 
de Haan, een trainerscursus voor ex betaald voetbalspelers met o.a. Alfonds Arts, Claus 
Boekweg, Johan Hansma, Marcel Groninger en Dick Lukkien, een goede en leerzame 
cursus. 
 
Ik ben begonnen als voetbaltrainer in Groningen en heb daar diverse voetbalclubs 
getraind vanaf de  4e klasse tm 1e klasse met goede resultaten. 
Na een verhuizing naar het zuiden (Born) ben ik 3 jaar werkzaam geweest als 
voetbaltrainer bij RKASV en zijn we van de  4e klasse naar de 3e klasse gepromoveerd en 
heb het daar erg naar mijn zin gehad. 
 
En dit is nu mijn eerste voetbalseizoen bij de vv HBC’09 en tot nu toe met veel plezier. Ik 
hoop dat wij er met zijn allen een fijn voetbalseizoen van gaan maken en ik heb daar ook 
aller vertrouwen in. 
 
Als voetballer heb ik op het hoogste amateurniveau gespeeld en ben ik ook actief in het 
betaalde voetbal geweest en heb daar ook veel van geleerd en deze ervaring gebruik ik nu 
ook als voetbaltrainer om spelers en een team beter te maken. 
 
Mijn kenmerken als voetbaltrainer zijn o.a.: 
Ik ben in staat om een goede vertrouwensband met spelers te creëren door: 
Open en eerlijk te communiceren en gebruik mijn eigen humor daarbij, daardoor kan die 
band ook wel eens een deukje hebben. Ik heb er geen moeite mee om de ene keer tussen 
de spelers te staan en een andere keer erboven. 
 
Mijn ambities bij de vv HBC’09 zullen zijn zo hoog mogelijk zien te eindigen d.m.v. een 
goede sfeer , beleving ,discipline en respect en om er samen als team(s) een leerzaam 
voetbalseizoen van te maken met hard werken en ook zeker veel  plezier! en goede 
resultaten! 
 
En wij hebben daar ook zeker iedereen die HBC’09 een warm hart toe draagt bij nodig! 
Zonder jullie steun wordt dit alles een stuk moeilijker! 
Ik wil iedereen alvast bedanken voor jullie steun! 
 
Groeten, 
Willem Ooms. 
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Onze jeugdafdeling 

We zijn weer van start gegaan. Het heeft veel moeite gekost om alles passend te maken, 
maar de kop is inmiddels weer van het nieuwe seizoen af. 
 
De teamsamenstellingen, het bemannen van teams met leiders/trainers en het zorgen dat 
bij elke thuiswedstrijd ook nog een scheidsrechter is, het heeft allemaal veel hoofdbrekens 
gevergd.  
 
Eerste tegenvaller was dat we niet in staat waren om een A-jeugd te formeren. Enkele 
jongens vielen om uiteenlopende redenen af en we hielden er te weinig over om een team 
mee te beginnen. Born had reeds een eigen team en er bleef geen andere optie over dan 
de resterende jongens in overleg door te schuiven naar de seniorenafdeling. 
 
Met Born zijn we gelukkig tot samenwerking gekomen in de B- en C-categorie. We hebben 
maar 6 B-spelers en die spelen nu samen met een aantal jongens van Born in een B2-
combinatie. In de C-jeugd hadden we teveel spelers voor 1 team en te weinig voor twee. 
Ook hier hebben we met Born een C2-combinatie gevormd. De B2 speelt en traint 
voorlopig in Born en de C2 bij HBC’09. 
 
In de jongere categorieën waren de puzzels wat makkelijker, hoewel we lang hebben 
overwogen of we 3 of 4 F-teams moesten formeren. Uiteindelijk zijn het er 4 geworden. 
Verder zijn nu er 1 D-team, 2 E-teams en nog 2 mini-F-teams. 
 
Aan het einde van het seizoen zijn helaas 6 trainers/leiders, waaronder enkele zeer 
ervarene, gestopt. Voornaamste reden: te druk, niet of nauwelijks meer te combineren met 
werk en gezin. Begrijpelijk maar ook ontzettend jammer. Gelukkig zijn er ook weer 6 
nieuwe, veelal jonge leiders begonnen, waardoor de meeste gaten konden worden 
gedicht. Het blijkt vooral moeilijk om trainers/leiders te vinden voor de hogere jeugdteams. 
Dit probleem wordt steeds nijpender. In de toekomst is het waarschijnlijk niet meer 
mogelijk om hier voldoende vrijwillige, onbetaalde krachtenvoor te vinden en dan zal er 
echt gekeken moeten worden naar betaalde trainers. 
 
Onopgelost probleem is ook nog de functie van Technisch Jeugd Coördinator. Tot 
november zal Ben Pijper deze rol nog vervullen, maar hij heeft reeds lang aangegeven dat 
hij deze rol dan niet meer zal vervullen. We zoeken hier naar een ervaren (oud-)trainer die 
met ons jeugdvoetbalplan in de hand onze trainers/leiders kan begeleiden, sturen en 
motiveren en ook kan beoordelen en beslissen welke spelers het beste in welk team 
kunnen spelen. Weten jullie nog geschikte kandidaten voor deze (eventueel beperkt 
betaalde) functie, laat het ons dan weten. 
 
Er is ook nog een (toenemend) gebrek aan scheidsrechter voor de jeugdwedstrijden. We 
zoeken nog een aantal (liefst) jongere senioren om wedstrijden van onze 7-tallen te fluiten. 
Hier is weinig ervaring voor vereist. Dit ligt al wat anders bij de oudere elftallen. Ook hier 
zouden we graag wat meer ervaren mensen erbij hebben om de druk op de oudere 
scheidsrechters niet te groot te maken. 
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Gelukkig hebben we het geplande vertrek van Ben Pijper uit de jeugdcommissie kunnen 
opvangen door de komst van Paul van Dijk. Ook zijn we nog in gesprek om iemand uit de 
groep van nog jonge jeugdleiders die het vorig jaar de cursus Jeugdvoetballeider met 
succes hebben afgerond in de jeugdcommissie op te nemen. 
 
In augustus hebben we ons als club en als jeugdafdeling goed laten zien op het dorpsfeest 
in Holtum en enkele dagen later was er een zeer succesvolle stuif-in voor geïnteresseerde 
jongelingen op onze eigen velden. Enkele jonge jeugdleiders hadden hier een creatieve 
marketingcampagne voor georganiseerd en we hebben ons als club naar de buitenwereld 
op ons best getoond. Aanwas van onderop is op deze wijze verzekerd.    
 
De start van het seizoen is voor de jeugdteams op enkele kleine uitzonderingen na goed 
verlopen. Sommige teams hebben een zware indeling getroffen, maar de prestaties zijn 
zeker niet slecht. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier nader op in gaan. 
 
Tot slot nog eens een oproep aan de seniorenleden om de jeugd van de club niet te 
vergeten en ze te helpen als het maar even kan. Zonder jeugd geen toekomst voor 
HBC’09, maar ook een veel schraler sociaal leven in onze gemeenschap. Laat de jeugd 
niet in de steek. Jullie zijn zelf in jullie jonge jaren goed geleid en begeleid binnen de 
voetbalclub en de jongelingen nu hebben daar ook recht op. Laat ons s.v.p. weten of jullie 
enkele uurtjes per week aan de jeugd willen spenderen. In overleg is er altijd wel een rol te 
vervullen en enigszins geschikte tijdstippen hiervoor te regelen. Spreek ons aan en zeg 
niet gauw nee als jullie worden aangesproken. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor 
de toekomst van ons cluppie! 
 
Frits Suntjens 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Communicatie commissie HBC’09 


