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JAARVERSLAG SEIZOEN 2019-2020 VV HEESWIJK 
 
Algemeen.  
Met dit verslag blikken we terug op het afgelopen seizoen, het seizoen 2019-
2020. 
In maart 2020 zorgde een wereldwijde pandemie ervoor dat de KNVB, mede 
door maatregelen van het kabinet om het Corona virus tegen te gaan, de 
competities van het amateurvoetbal abrupt stillegde. Er kwamen geen 
eindstanden, geen kampioenen, geen promovendi en geen degradanten. Het 
volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van seizoen 
2019-2020. 
 
Wat een bizarre tijd, voor iedereen. Voor jong en oud, voor groot en klein. Voor 
iedereen die verbonden is aan onze voetbalclub. Dingen die altijd heel 
vanzelfsprekend zijn geweest konden opeens niet meer. Het sporten, de sociale 
en vriendschappelijke contacten bij de club werden onmogelijk. Een plek van 
ontmoeten, elkaar treffen en samen bezig zijn, viel opeens weg. 
Veel onzekerheid, zorg en onduidelijkheid. Veiligheid ging en gaat boven alles, 
het zekere voor het onzekere, risico’s vermijden. Met deze werkelijkheid hebben 
we nu nog steeds allemaal te maken en daar moeten we mee omgaan. Dat 
vraagt voor een ieder van ons een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 
zichzelf, maar zeker ook voor die van de ander. Afstand houden blijft, hoe 
moeilijk ook, het leidende advies.  
 
Gelukkig werd het vlak voor de zomervakantie weer mogelijk om voorzichtig op 
te starten met de trainingen voor de junioren en later ook voor de senioren.  
   
Het seizoen 2019-2020, start 2020-2021 sluiten we per 1 september af, met 521 
leden.  
13 seniorenteams waarvan, 3 damesteams en een dames 30+ team, welke 
tezamen met Avesteyn vorm worden gegeven. 
17 jeugdteams: onder de jeugdteams zijn 2 meisjesteams welke ook tezamen 
met Avesteyn vorm worden gegeven.  
Daarnaast hadden de vrienden van VV Heeswijk 144 leden.  
Maar liefst 161 leden dragen op de een of andere manier hun steentje bij als 
vrijwilliger.  
 
Selectie 
In het 2de seizoen voor Stef Sijbers als hoofdtrainer van ons 1ste team, werd hij 
geassisteerd door Niels van Helvoort en Erik Aarts. Jos van der Pas heeft na 15 
seizoenen afscheid genomen als leider van het eerste elftal. Sinds het seizoen 
’18-’19, heeft André Langenhuijsen de taak als grensrechter op zich genomen.  
Het 1ste team speelt het huidig seizoen wederom in de 2de klasse. Het 2de team 
speelde, onder leiding van Mayk van Driel en Antoine van Helvoort, eveneens in 
de 2de klasse. Het huidige seizoen speelt het 2de elftal onder leiding van Tim 
Broeren, met assistentie van Antoine van Helvoort. 
 
Dames/meisjes 
Maar liefst 4 samengestelde vrouwenteams van Avesteyn/Heeswijk zijn actief, 
een mooie ontwikkeling in het meiden- en vrouwenvoetbal in Heeswijk-Dinther. 
VR1 draaide bovenin mee in de 3de klasse onder leiding van Tim van Laarhoven 
als coach en Anouk Dijkhoff als leidster. 
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VR2 is als nieuw team gestart in de 5de klasse en stond onder leiding van Marcel 
Hulsman als coach en Margareth van den Brand als leidster.  
VR3 (voorheen VR2) speelde in de 5de klasse en stond onder leiding van Cris van 
Kessel als coach en Carla van den Besselaar als leidster. 
Stefan van Zutphen, Gijs van den Eertwegh, Luuk van den Eertwegh, Teun 
Dijkhoff en Toon van den Brand maakten deel uit van de staf. 
Daarnaast is ook het Vrouwen 30+ team nog steeds actief op de vrijdagavond 
onder leiding van Kristel van Driel.  
 
2 samengestelde Avesteyn/Heeswijk meisjesteams:  
MO-17 seizoen 19/20: Trainers/leiders: Lisanne van Veghel, Iwan van der Pas, 
Kristel van Driel. MO-17 draaide, ondanks de vele blessures, in de competitie 
voor de winterstop in de middenmoot mee en gingen door in de bekercompetitie. 
Na de winterstop hadden ze een vliegende start maar helaas zorgde Covid'19 
ervoor, net als bij MO15-1, dat de competitie plotseling werd afgebroken. 
MO15-1 begon het jaar fanatiek en enthousiast. Het team zat mooi in de 
middenklasse qua voetbal maar werd helaas iets te hoog ingedeeld. De 11, 13 en 
14-jarige hebben zich kranig geweerd. Trainers waren Willy van Schaijk, Kathy 
Groothuis en Christel van der Heijden. Grensrechters: Mark van Lamoen en Peter 
Romme.  
 
Jeugd 
Joan vd Akker heeft afscheid genomen als jeugdvoorzitter. Maarten Lucius, Iwan 
van der Pas en Luuk Willems hebben taken overgenomen 
In het seizoen 2019 -2020 stonden bij de jeugd ook weer leuke en mooie 
initiatieven op de planning, maar ook hier gooide het Corona-virus roet in ‘t eten. 
De sinterklaasavond heeft wel doorgang kunnen vinden. De quizavonden, het 
PS4 FIFA kampioenschap, de jeugdzeskamp en de ouder-kind wedstrijden als 
onderdeel van de seizoen-afsluiting helaas niet.  
 
In het najaar waren er nog twee kampioenen te huldigen: JO12-1 en JO11-2 
  
Ieder jaar is het weer een hele opgave om voor alle jeugdteams voldoende 
leiders en trainers te vinden. Gelukkig waren er ook in het seizoen 2019-2020 
weer een aantal oudere jeugdleden die het leuk vonden om als trainer/leider een 
team te begeleiden. Wij vinden dat super! En om onze waardering hiervoor te 
tonen hebben we ook afgelopen jaar deze jeugdleden een presentje gegeven. 
 
Ondersteuning 
Zonder goede ondersteuning kunnen onze teams niet presteren. Veel vrijwilligers 
trainden de lagere senioren- en jeugdteams. De verzorging van de blessures 
voor de gehele vereniging was weer in goede handen bij Erik en Conny Nuij. 
 
Voor een hapje en een drankje in de kantine konden we afgelopen seizoen weer 
allemaal terecht bij André Langenhuijsen, Ina en Xander Dekker. Zij kregen 
daarbij hulp van Ellen van de Geijn, Manolo Rodriguez Rodriguez, Sil van der 
Heijden, Caro van Helvoirt, Lia Akkerman en Maya van Rijbroek. Zij hebben zich 
weer geweldig ingezet voor de vereniging met het beheer en de verzorging van 
de kantine. 
 
Dat het sportpark, waaronder de velden en het kunstgras, er het afgelopen 
seizoen weer zo netjes bij lag, hebben we te danken aan het harde werk van 
André Langenhuijsen, Jo Manders, Ad Verberk en Gerard van Creij. De 
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schoonmaak van de gebouwen wordt wekelijks door enkele dames verzorgd 
onder aanvoering van Ina Dekker.  
 
De tenues van de senioren werden door vrijwilligers op de club in de speciaal 
daarvoor ingerichte wasruimte gewassen, gedroogd en gevouwen. Het afgelopen 
seizoen zijn deze taken opgepakt door Angelique Vermeulen met assistentie van 
André Langenhuijsen. 
 
Als gastvrouw op zondagmiddag in de bestuurskamer, zijn Elrie van de Geijn en 
Mariette van der Pas actief geweest.  
 
Het bestuur waardeert ook de inzet van onze kassavrijwilligers die elke 
thuiswedstrijd van Heeswijk 1 weer trouw de kassa beheren. Dit zijn Richard van 
Zoggel, Ad van de Pol, Dirk van Esch, Michel van Erp, Tom Vermeulen en Johnny 
Gordijn.  
 
Daarnaast is de website het gehele seizoen verzorgd door Dirk van Esch en Koen 
Heesakkers. Ook hield Koen ons via Facebook op de hoogte van de 
ontwikkelingen. De foto’s op de website zijn gemaakt door Hans Heesakkers, 
Nico van Doorn en Peter Tips.  
Het archief wordt opgeschoond en bijgehouden door Henny van Creij en Nico van 
Doorn. 
 
Sportpark 
Het afgelopen seizoen is er, met de inzet van vele vrijwilligers een nieuwe 
schansmuur gezet tussen TV de Ballendonk en VV Heeswijk. Tegelijk is er een 
nieuwe overkapping gerealiseerd, mede dankzij de financiële ondersteuning van 
het 7x7 toernooi.  
Ook zijn er twee kleedkamers geheel gerenoveerd. Ook hier weer met de inzet 
van vele vrijwilligers die hun steentje bijgedragen hebben om dit te kunnen 
realiseren.  
De tribune is voorzien van nieuwe sponsorborden.  
Aan al deze en alle andere vrijwilligers een speciaal woord van dank.  
 
Festiviteiten  
De evenementencommissie heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van Linda 
van Driel, Sabine van Lamoen, Edward de Weijer en Marijn van der Heijden. Wij 
danken hen voor hun jarenlange inzet bij de vele evenementen die jaarlijks 
plaatsvinden. Vanwege het vertrek van deze leden is de evenementencommissie 
op zoek naar nieuwe leden die hun clubje willen versterken.  

Afgelopen seizoen is het activiteitenplan anders gelopen dan verwacht. Enkel de 
VV Heeswijk-loop op 31 augustus en de SinterKerst-Bingo op 28 november 
hebben plaats kunnen vinden. Het vrijwilligersfeest, het FIFA toernooi en de 
jeugdzeskamp, daarentegen weer niet. De afsluiting van het seizoen viel ook in 
het water. Het was stil bij VV Heeswijk…… Wat er gaat gebeuren qua activiteiten 
voor komend seizoen zal afhangen van wat er mag/kan vanuit de overheid en of 
er voldoende vrijwilligers zijn die zich aan willen sluiten bij de 
evenementencommissie.  
 
De “Battle of de club” heeft inmiddels zijn vaste plek gekregen, waarbij enkele 
teams met een klein budget en onder bepaalde voorwaarden, een themafeest 
organiseert op zondagmiddag. Ook dit viel plotseling stil, maar zal terugkeren, 
als alles weer loopt als vanouds.  
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De 35ste Dorpszeskamp HDL ging helaas niet door. Zo ook 12de editie van het 7 
tegen 7 toernooi. 
De gezellige quizavonden zijn wel doorgegaan en werden het afgelopen seizoen 
weer georganiseerd door Marijn van der Heijden, Koen Heesakkers, Roy Swartjes 
en Melanie van der Pas. De quiz 2020 werd gewonnen door het team van 
Heeswijk 7. 
 
Op de nieuwjaarsreceptie zijn weer veel jubilarissen gehuldigd. In combinatie 
met het VV Heeswijk lidmaatschap waren bij de Vrienden van Heeswijk Martien 
Lucius en Frans van Lokven 40 jaar lid. 
40 jaar lid bij VV Heeswijk waren Jurgen van de Wiel en Geert Pittens. Er waren 
7 leden 25 jaar lid: Jordy Aarts, Johnny Blommers, Johan Brekelmans, Remon 
Dijkhoff, Tom Korsten, Sven Nuij en Freek van Nuland.  
Tom Sleddens en Dylan Davies hebben beide 250 wedstrijden in het 1ste elftal 
gespeeld en zijn daarvoor in het zonnetje gezet.  
De Pluim van de Club ging naar Jos van der Pas, een bijzondere vrijwilliger die 
o.a. 15 jaar leider is geweest van het 1ste elftal.  
Onze voorzitter Peer Verkuijlen heeft voor zijn verdiensten voor met name onze 
club, maar ook voor zijn vrijwillige inzet voor andere verenigingen en stichtingen, 
de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje- Nassau mogen ontvangen.  
Om gezondheidsredenen hebben we afscheid moeten nemen van Hans 
Heesakkers, onze vaste fotograaf die jarenlang vele spelers en supporters op de 
gevoelige plaat heeft vastgelegd.  
 
Overig 
Eind 2019 heeft Peer Verkuijlen, na ruim 12, zijn vertrek als voorzitter 
aangekondigd. Maar gezien de buitengewoon bijzondere omstandigheden waarin 
we verkeren was het niet handig om daar mee door te gaan. In overleg met het 
bestuur is besloten om zijn aftreden op te schorten. Ook in deze moeilijke 
periode was Peer er voor de club en bleef hij zijn werk als voorzitter voortzetten. 
Dank daarvoor. 
 
Helaas heeft het afgelopen seizoen ook vele trieste momenten gekend. Hierbij 
denken we aan Nico van Houtem, Sjaan van Rixtel- van Uden, Cor van der Pas, 
Simon van Steenbergen, Wim van der Steyn, Bertha van Daal-vd Berg, Steven 
van Dijke en Hans de Visser. Onze gedachten gaan uit naar familie en vrienden. 
 
Tot slot 
Tot slot bedanken we vele verenigingsscheidsrechters die telkens beschikbaar 
zijn om wedstrijden te leiden. Ook danken we de scheidsrechters die hun 
vergoeding aan de club hebben geschonken.  
 
Daarnaast willen we de Vrienden van VV Heeswijk bedanken voor hun financiële 
steun bij diverse projecten zoals nieuwe wedstrijdballen voor VV Heeswijk 1 en 
ondersteuning van de jeugdafdeling bij diverse activiteiten/kampioenschappen.  
 
Verder zijn we al onze sponsors dankbaar, in het bijzonder de hoofdsponsor 
Gebr. Dijkhoff en onze kledingsponsor Van Tilburg Sport. Tevens bedanken we 
de Jumbo die in ’18 -’19 met ons een 3-jarig contract is aangegaan als sponsor. 
 
Ter afsluiting willen wij iedereen die zich op enige wijze heeft ingezet, bedanken 
voor het laten slagen van afgelopen seizoen: spelers, trainers/coaches/leiders en 
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zeker niet in de laatste plaats de 161 vrijwilligers en 144 Vrienden van Heeswijk. 
Wij hopen ook de komende seizoenen op jullie inzet te kunnen rekenen en 
wensen iedereen een fijn voetbaljaar.  
 
 
 
Seizoen 2019-2020 
 
Hoofdbestuur  Jeugdcommissie 
Voorzitter: Peer Verkuilen   Maarten Lucius 

Iwan van der Pas 
Luuk Willems 
 

Secretaris: Mariette van der Pas 
 

 Commissieleden:  
René van de Pol 
Maykel van Driel 
Reinier vd Heijden 
Antoine van Helvoort 
Andre Langenhuijsen 
Frank Dobbelsteen 
Edward de Weijer 
Martin van der Steijn 

Penningmeester: Joeri Dobbelsteen  
Wedstrijdsecretaris: Ad v Nuland 
(geen bestuurslid) 
 

 

Bestuursleden:  
Tom Vermeulen 
Koen Heesakkers 
Christel van der Heijden 
Bart Naus 
Roy Swartjes  

 
 

 
Tot zover het jaarverslag van VVHeeswijk seizoen 2019-2020, opgemaakt door 
Mariëtte van der Pas en vernoemd op de algemene ledenvergadering van 4 
november 2020 
 


