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Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC’09, 
 
Hieronder allereerst een aantal data om te noteren voor dit seizoen: 
 
Oktober: 
Vrijdag 9 okt.   Algemene ledenvergadering 
 
Vrijdag 16 okt.  Das HBC'09 Oktoberfest 
 
November: 
Zaterdag 14 nov.  Mosselavond 
 
December: 
Woensdag 2 dec.  Sinterklaasavond  
 
Vrijdag 11 dec.  Quiznight "De slimste HBC'er" 
 
Woensdag 30 dec.  Winterwandeling (Jeugd) 
      
Januari: 
Donderdag 7 jan.  Nieuwjaarsreceptie 
 
Weekend 8 t/m 10 jan. Jolijt 
 
Vrijdag 22 jan.  HBCarnavalsavond 
 
Maart: 
Vrijdag 4 maart  Dartavond "Pikvogel-night" 
 
April: 
Vrijdag 8 april  Kienavond 
       
Woensdag 27 april  Koningsdag toernooi 
 
Mei: 
Weekend 6 & 7 mei  Seizoensafsluiting Jeugd 
 
Zaterdag 21 mei  Seizoensafsluiting Senioren 
 
Juni:  
Weekend 11 & 12 juni Junior Masters Toernooi 
 
Zaterdag 25 juni  Vrijwilligersmiddag 
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Woord van de voorzitter 
 
De competitie is weer gestart en de velden liggen er weer redelijk goed bij, dus alles is 
gereed om er een mooi seizoen van te maken.  
 
We zijn bij de jeugd dit jaar gestart met een intensive samenwerking met VV Born, 
hierdoor hebben we redelijk veel combinatie teams, dit is voor de spelers en voor beide 
verenigingen een goede ontwikkeling. 
We hopen dan ook dat dit voor een positieve bijdrage zorgt, zowel dit seizoen als 
komende seizoenen.   
  
Tevens werken we met Fortuna en Het Anker nog steeds aan mogelijkheden om ons 
complex te verbeteren. 
 
Laten we er samen weer een sportief seizoen van maken. 
 
Vriendelijk sportief groetend, 
 
Erik Oberndorff 
 
Onze jeugdafdeling 
 
Oh wat waren we in de jeugdcommissie in juli aan vakantie toe!  
 
Het seizoen 2014-2015 was lang en werd traditioneel afgesloten met ons eigen Junior 
Master Toernooi in het weekend van 13/14 Juni. De voorjaarscompetities verliepen 
voorspoedig. In het najaar van 2014 werden nog 4 jeugdteams kampioen, maar dat had 
tot gevolg dat deze teams hoger werden ingedeeld in het voorjaar. Geen kampioenen 
meer, maar wel 4 teams die 2e werden in hun reeks en een team op de 3e plaats. 
Voorwaar niet slecht. Hierbij dient vooral vermeld te worden dat we in dit voorjaar (voor het 
eerst!) een volledig meisjesteam in de Meisjes-D-competitie konden inschrijven en dat dit 
team direct een 2e plaats scoorde. Voetbal bij meisjes begint steeds populairder te 
worden.  
Ook het Junior Master Toernooi verliep, onder de bezielende leiding van Wil Gijsen en met 
hulp van heel veel vrijwilligers, dit jaar weer uitstekend en was weer een zeer belangrijke 
inkomstenbron voor onze club. Tot zover weinig problemen en veel lichtpuntjes. 
 
Gedurende het afgelopen seizoen hebben we vaak en veel gesproken met 
vertegenwoordigers van vvBorn over een intensieve samenwerking richting het nieuwe 
seizoen. Jeugdkader, bestuur, leden, en natuurlijk de jeugdleden en hun ouders zijn 
hierover geregeld geïnformeerd. Deze gesprekken verliepen positief in een goede sfeer. 
Alle direct betrokkenen zagen de noodzaak van een intensieve samenwerking in. We 
hebben voor een gezonde ontwikkeling van het jeugdvoetbal in de kernen Born, Buchten 
en Holtum een bredere basis nodig dan de basis waarover beide clubs afzonderlijk  
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beschikken. Om ons heen vormen zich steeds grotere, goed georganiseerde concentraties 
in clubs zoals bijv. Susteren, DVO en Geleen Zuid. Daarnaast vormden Obbicht en 
Armada, en Limbricht, SVE en GVCG, reeds gezamenlijke jeugdafdelingen om de 
toekomst aan te kunnen.  
Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat wij niet alleen als HBC’09 en vvBorn met elkaar 
concurreerden, maar ook steeds meer zuigkracht (met name op talenten) van de 
omringende clubs ervoeren. De enige echte oplossing lag dan ook in een brede 
samenwerking met vvBorn en bij beide clubs was hier niet of nauwelijks oppositie tegen. 
Sterker nog, met name vanuit ouders en ook kader werd hier steeds meer op 
aangedrongen. 
 
Het klinkt simpel: maak van 1+1 eerst 2 en maak er vervolgens nog meer van. Het 
(gefaseerd) samenvoegen van 2 aparte eenheden, die samen bestaan uit ca. 300 
jeugdvoetballers (en hun ouders) en zo’n 90 kaderleden (o.a. trainers, leiders, 
scheidsrechters, bestuurders), is echter niet zo eenvoudig. Verschillen in organisatorisch- 
en technisch beleid & structuur, operationele uitvoeringszaken, communicatie, financiën, 
verdelingsprincipes etc. moeten worden besproken en zo veel mogelijk worden 
geüniformeerd of geharmoniseerd. Ook zijn er nog pijnpunten vanuit de tijd dat we in 
concurrentie leefden en bestaat er bij 2 clubs altijd zoiets als een eigen, moeilijk grijpbare, 
clubcultuur. Heel belangrijk is ook dat het onderlinge vertrouwen moet groeien. Het neemt 
tijd en vergt veel contact om een vroegere sportieve ‘vijand’, te gaan beschouwen als 
betrouwbare partner. 
 
De voorbereidingen verliepen, zoals al aangehaald, gesmeerd. Over heel veel hoofdlijnen 
en ook belangrijke details waren we het samen eens, maar we wisten ook wel dat er een 
heel belangrijke testcase zat aan te komen: de vorming van teams, en het toewijzen van 
kader aan, en de trainings/speellokatie van de teams richting het nieuwe seizoen. Het 
samenstellen van teams voor een nieuw seizoen was altijd al een moeilijk en delicaat 
proces, maar in een nieuwe samenwerking is dat nog veel lastiger. De technisch 
coördinatoren van beide clubs (Bjorn Hermans en Roger Coenen) hadden samen met een 
aantal anderen van beide clubs de teams in concept goed voorbereid. Toch moesten er 
nog een aantal knopen worden doorgehakt. Bij vvBorn deden zich in deze cruciale fase 
echter nog enkele onverwachte personele problemen voor, en er kwamen ook nog enkele 
pijnpunten uit het verleden bovendrijven. Hierdoor werd het proces nog gecompliceerder. 
Ondanks heel veel energie en goede wil (van beide kanten) dreigde het verder 
samengaan alsnog te mislukken. Op de valreep is dit, mede door verstandig ingrijpen van 
beide hoofdbesturen, voorkomen. Alle belangrijke knelpunten werden in vele uren durend 
overleg naar tevredenheid opgelost. De concept-teamformaties werden vervolgens in 
eendrachtige samenwerking afgerond en naar kaderleden en leden+ouders 
gecommuniceerd. Natuurlijk kwamen er een aantal reacties, werd er vervolgens met 
individuen gepraat en vonden op detailniveau nog enkele aanpassingen plaats, maar 
tenslotte (begin juli) konden de teams bij de KNVB definitief worden aangemeld. Een 
spannend hoofdstuk werd uiteindelijk positief afgesloten. Niet dat alles al rond was, want 
een aantal trainers/leiders/scheidsrechters-‘vacatures’ moest nog worden ingevuld en we  
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wisten dat ook de ervaringen van de eerste trainingen en wedstrijden nog moesten worden 
afgewacht om de 1e balans echt op te kunnen maken. 
 
Terwijl ik dit schrijf hebben die eerste trainingen en (beker)wedstrijden al plaats gevonden. 
We kunnen hier in het algemeen gesproken tevreden over zijn. Natuurlijk zijn er nog 
enkele knelpunten en onvervulde ‘vacatures’, maar er zijn geen grote problemen binnen 
en buiten de lijnen opgetreden.  
 
Wat zien we op de velden als we nu naar de samenwerking voor komend seizoen kijken?  
De ruim 300 jeugdleden zijn in gedeeld in 25 jeugdteams: 2 A-teams, 2 B-teams, 3 C-
teams + 1 Meisjes C-team, 4 D-teams, 7 E-teams , 4 F-teams en 2 mini-F groepen. Van 
deze 25 teams zijn 13 teams echte combinaties van spelers van beide verenigingen, en 12 
teams (nog) niet.  
12 teams gaan spelen en trainen op onze locatie en 13 op de velden van vvBorn. Zo 
speelt bijvoorbeeld de A1 haar wedstrijdstrijden op het Anker. 
53% van de jeugdleden is momenteel lid van vvBorn en 47% van HBC’09. We kunnen dus 
spreken over gelijkwaardige partners en een evenredige verdeling van de teams. 
Het overzicht laat zien dat we nu in staat zijn om spelers beter te kunnen indelen en dat 
die zich daardoor beter kunnen ontwikkelen, omdat we nu in alle categorieën meerdere 
teams hebben. Waar meer keuze is, is er natuurlijk ook wat de Duitsers noemen ’die Qual 
der Wahl’. Daar hadden we in het verleden minder mee te maken, maar dat is toch wat er 
nodig is om naar de toekomst toe gezond te blijven en spelers te behouden. 
De samenwerking zal nog verder moeten groeien, maar een eerste belangrijke horde 
hebben we genomen. 
 
De belangrijkste achilleshiel van het amateur(jeugd)voetbal in het algemeen, maar zeker 
ook in de nieuwe samenwerking,  is de beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed 
kader: Trainers, leiders bij de wedstrijden, scheidsrechters, locatie/kantine ondersteuning 
en bestuurders. Niet dat we momenteel met de handen in het haar zitten, maar er is wel 
nog concreet behoefte aan goede mensen en we moeten vooruit kijken. Het huidige kader 
lijdt al onder gebrek aan tijd en dat zal naar de toekomst waarschijnlijk niet beter worden. 
Alleen met het principe van ‘vele handen’ kan de jeugdafdeling gezond blijven. Schroom 
dus niet om je te melden, en zeg niet te gauw nee, als iemand van de jeugd jullie vraagt 
om een taak op je te nemen.  
 
Frits Suntjens 
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HBC’09 1 & 2 - Jos Graus 
 
De competitie draait alweer en daarmee is de voorbereidingsperiode afgerond. Een 
periode die zoals vanouds gekenmerkt wordt door vakantieperikelen. Spelers die op 
vakantie gaan voor kortere of langere tijd zorgen er altijd weer voor dat teams in diverse 
samenstellingen dienen aan te treden voor oefenwedstrijden dan wel bekerontmoetingen. 
Prestatief gezien wisselende resultaten. De gehele lijn voldoende maar zeker niet meer. 
Uitschieter was voor het 1e elftal in positieve zin de 8-2 overwinning tegen Slekker Boys. 
Een uitslag die niet direct tot stand kwam met goed voetbal maar wel met effectiviteit en 
mooie doelpunten. Ronduit slecht was het tegen Linne 1. Voor het 2e elftal aardig voetbal 
tegen OVCS 2 maar niet best tegen Susteren 3. Deze tegenstander  liet zien wat het 
betekent als je ervaring hebt en dat ook nog weet te koppelen aan een prima techniek en 
positie innemen op het veld.  
Met een selectie van 35 spelers is het voor elke speler een uitdaging om in een zo hoog 
mogelijk team te kunnen acteren. Getalsmatig zal er, in de optimale situatie, een aantal 
spelers zijn die het 3e elftal kunnen versterken. Dat hoeven niet per definitie steeds 
dezelfden te zijn. Een en ander hangt sterk af van trainingsarbeid, kwaliteiten in 
technisch/tactisch opzicht en positie binnen een team. Erg belangrijk ook dat spelers niet 
om de haverklap andere prioriteiten hebben dan voetbal op de zondag. Je kiest ergens 
voor of niet.  
 
Voor het 1e elftal zal het wederom een zware competitie worden. Veel derby’s en 
kwalitatief goede tegenstanders met spelers die eigenlijk veel hoger zouden kunnen 
voetballen maar de misschien wel de weg van de minste weerstand kiezen om te kunnen 
excelleren. Zaak voor HBC 1 om de gelederen gesloten te houden ook bij tegenslag. Met 
14 teams in de competitie zijn er genoeg punten te behalen om niet nr 13 of 14 te worden 
met directe degradatie tot gevolg of nr 11 en 12 die nacompetitie dienen te spelen. 
Ook het 2e elftal krijgt het zwaar voor de kiezen in de 3e klasse. Ook hier zullen punten 
gepakt moeten worden tegen de teams die gelijkwaardig zijn.  
De trainingsopkomst is tot nu toe zeer positief te noemen. Gebrek aan assistentie een 
struikelblok net zoals het ontbreken van leiding bij 1e en 2e elftal. Dit alles vraagt van de 
spelers begrip en inlevingsvermogen. 
 
Dit seizoen ingevoerd het Trainingen Top Tien klassement.  
Een tussenstand na 12 trainingen: 

1. Berry Verhooren  12 
2. Jiri Keulen   11 

 Noud Meuwissen  11 
 Ruben Rutten   11 
 Chris Coenen  11 
 Gert-Jan Vandormael 11 
     7.   Ramzi Ben Fredj  10 
 Robert Hoofwijk  10 
 Tom Stoffels    10 
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Aan het einde van het seizoen zal ik , als trainer, de 3 hoogst eindigende spelers op 
gepaste wijze belonen voor hun inzet. 
 
Richting winterperiode zal er aandacht dienen te komen voor eerste aanzetten richting 
doorstroming jeugd naar de seniorenteams. Na de (korte) winterstop zullen hier resultaten 
zichtbaar in moeten zijn. Dit alles in samenwerking met de jeugdleiding. 
Ook tijdens de winterperiode een aantal speciale trainingen, waarin elke speler op 
individuele basis maar wel in teamvorm punten kan scoren in een samen te stellen 
klassement. Hierover later echter meer. Wellicht dat de HBC-site een mooie mogelijkheid 
is om eenieder  hierover in te lichten. Een site overigens die steeds meer aan actualiteit 
aan het winnen is, in een mooie styling.  
Voor nu genoeg. Ik wens alle teams van jong tot oud veel spelplezier toe en als het kan 
met de juiste beloning in punten op de ranglijst. 
Veel succes !! 
 
Jos Graus, trainer 
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De nieuwkomers 
 
De selectie van HBC'09 heeft dit jaar weer een aantal spelers mogen verwelkomen. 

 

Naam? 
Ruben Rutten 
 
Woonplaats? 
Buchten 
 
Leeftijd?   
25 
 

 
Beroep/Opleiding? 
Hogere juridische opleiding..afronding ervan is nabij! 
 
Relatie? 
al 7 jaar lang met Linda Graus 
 
Vorige club(s)? 
Stevensweert en Havantia 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
Ik ben via mijn schoonfamilie bij HBC terecht gekomen. Sinds november woon ik in 
Buchten! Wat is nu makkelijker dan met de fiets te gaan voetballen..... 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Torwart! 
 
Verwachting komend seizoen? 
Gezelligheid en prestatie! Middenmoot moet lukken! 
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Naam? 
Chris Coenen 
 
Woonplaats? 
Grevenbicht 
 
Leeftijd? 
17   
 
Beroep/Opleiding? 
Ik studeer Marketing Medewerker aan het Leeuwenborgh in Sittard.   
 
Relatie? 
- 
 
Vorige club(s)? 
Vv Armada 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
Via René Pelzers 
 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Keeper 
 
Verwachting komend seizoen? 
Proberen eerste keeper te worden en ons te handhaven in de vierde klasse. 
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Naam? 
Gert-Jan Vandormael 
 
Woonplaats? 
Guttecoven 
 
Leeftijd?  
23 
 
Beroep/Opleiding? 
Productiemedewerker 
 
Relatie? 
Ja 
 
Vorige club(s)? 
Urmondia, Haslou en Caesar 
 
Hoe ben je bij HBC'09 terecht gekomen? 
Via de familie van mijn vriendin 

 
Favoriete positie binnen de lijnen? 
Rechtsbuiten 
 
Verwachting komend seizoen? 
Lekker voetballen, en een bijdrage te leveren aan een sportief seizoen 
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Seizoensopening HBC'09 seizoen 2015/2016 
 
Op zondag 6 september werd bij HBC’09 het nieuwe seizoen geopend met een heuse 
seizoensopening. Onder het genot van koffie en een stukje vlaai sprak voorzitter Erik 
Oberndorff de sponsoren toe en werd er teruggeblikt op het vorige seizoen en 
vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen. Hierna volgde de presentatie van de nieuwe 
keeperstenues. De komst van de nieuwe keeperstenues maken het nieuwe teamtenue 
compleet. Hiervoor danken wij onze sponsoren, met in het bijzonder Jumbo Hilkens, Aarts 
BV, Regdab Recruitment, Café D’n Aezel en IVM-LVM. 
 
Waar de spelers van het eerste elftal zich gingen voorbereiden op de eerste competitie 
wedstrijd, kregen de aanwezige sponsoren een rondleiding door de vernieuwde 
accommodatie. Om 14.30 uur begon officieel het nieuwe seizoen en werd er na het laatste 
fluitsignaal nog gezellig na geborreld. 
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Samenwerking HBC'09 en Health & Sports 
 
Op vrijdag 4 september jl. werd er door 
sportfysiotherapeut Ingrid Diederen en 
verzorgster Inge Oberndorff een 
informatieve maar vooral actieve workshop 
gegeven aan onze jeugdtrainers. De 
workshop stond in het kader van een goede 
opbouw van de warming-up en 
looptechniek. Ook werd er ingegaan op het 
nut van deze zaken en waarom het 
bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
voetbalkwaliteiten. De training bestond uit de  
FIFA 11+ warming-up en verschillende loop abc oefeningen. 
 
 
 

De trainers hebben de oefeningen zelf 
actief doorlopen en zullen deze hopelijk 
dan ook in de trainingen gaan toepassen. 
Op deze manier werken we aan de 
kwaliteit van onze jeugdtrainingen. Er 
werden al plannen gemaakt voor een 
vervolg workshop in de toekomst waarbij 
er verder zal worden ingegaan op 
oefeningen voor de ontwikkeling van meer 
snelheid. 
 

Wij wensen jullie veel succes dit seizoen! 
 
Ingrid Diederen & Inge Oberndorff 
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