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JAARVERSLAG SEIZOEN 2021-2022 VV HEESWIJK 
 
Algemeen 
Het seizoen 2021-2022 zit erop! En het was wéér een bijzonder seizoen. Vlak voor de 
zomervakantie van 2021 was het eindelijk weer mogelijk om op te starten met de 
trainingen voor de junioren en later ook voor de senioren.  
Corona zorgde helaas toch nog voor wat onderbrekingen, maar gelukkig hebben we de 
competitie uit kunnen spelen. Met elkaar hebben we er een mooi seizoen van gemaakt. 
Van voetbalspelers tot trainers, leiders en scheidsrechters. Van de vele vrijwilligers op en 
rondom het veld tot de helpende handen in de kantine, en niet te vergeten bij de berg 
was die er elke week lag. De schoonmaak en het onderhoud en nog veel meer wat nodig 
was en is om onze club draaiende te houden. Meer dan 160 vrijwilligers, die allemaal hun 
steentje bijdroegen! Allemaal ‘gruwelijk” bedankt. Zonder jullie is er geen VV Heeswijk.  
 
Maar nog steeds hebben we vrijwilligers nodig zoals een fotograaf, een verzorger bij de 
wedstrijden van het 1ste elftal en scheidsrechters. Meld je aan bij een van de 
bestuursleden. We hebben je nodig.   
 
Het seizoen 2021-2022 sloten we per 1 september 2022 af met 479 leden.  
Voor het eerst 13 seniorenteams waarvan Heren 1 t/m 9, 35 +, dames 1 en 2 (in 
combinatie met Avesteyn) en dames 30+. 
13 jeugdteams: onder de jeugdteams zijn 2 meisjesteams, in combinatie met Avesteyn.  
 
De vrienden van VV Heeswijk telden 150 leden. 
 
Selectie 
Het 1ste seizoen voor Theo van Lieshout als hoofdtrainer van de selectie, hij werd 
geassisteerd door Niels van Helvoort en Erik Aarts. André Langenhuijsen en Erwin 
Konings waren hierbij de grensrechter. Eric Nuij de verzorger. 
Het 1ste team kwam wederom in de tweede klasse uit en eindigde op de 6de plaats. 
Het 2de team stond onder leiding van Tim Broeren, Tiny Kezer en Antoine van Helvoort, 
eveneens in de 2de klasse en promoveerde via de nacompetitie naar de 1ste klas  
Het 3de team speelt in de vierde klasse o.l.v. Luuk Suiker en Mitchel Dijkhoff. 
 
Dames/meisjes 
Drie samengestelde vrouwenteams van Avesteyn / Heeswijk. 
VR1 in de 3e klasse onder leiding van coach en trainer Alex van Lieshout. 
VR2 in de 5e klasse onder leiding van coach en trainer Cris van Kessel. 
Het Vrouwen 30+ team is actief op de vrijdagavond. 
Twee samengestelde Avesteyn/ Heeswijk meisjesteams: MO-19 en MO-15 
 
Jeugd 
In het seizoen 2021/2022 heeft VV Heeswijk met 11 teams deelgenomen aan de 
competitie. Daarnaast hadden we een hele mooi aanwas van nieuwe talenten bij de 
mini’s waarbij we op het einde met 3 teams actief waren in de regionale competitie.  
Voor de jeugdleiders van VV Heeswijk is er het afgelopen seizoen een trainerscursus 
georganiseerd voor beginnende trainers, dit krijgt in het nieuwe seizoen een vervolg met 
de opleiding KNVB junioren. Deze trainers en leiders zijn met hun inzet, motivatie en 
betrokkenheid goud waard voor onze club en zorgen wekelijks voor het spelplezier van 
bijna 150 leden. Ook dit jaar hebben we alle teams kunnen voorzien van voldoende en 
juiste begeleiding waar wij heel erg trots op zijn. 
 
Onze kampioenen van 2021-2022:  
Mini’s, JO8, JO10, JO11-1, JO11-2, JO15-2, JO17-1, MO19-1, JO19-2, H4, en Avesteyn-
VVH: Vrouwen 30+  
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Ondersteuning 
Zonder goede ondersteuning kunnen onze teams niet presteren. Veel vrijwilligers 
trainden, toen het weer werd toegestaan, de lagere senioren- en jeugdteams. De 
verzorging van de blessures voor de gehele vereniging was voor het laatste jaar in goede 
handen bij Erik en Conny Nuij. 
 
Het beheer van de kantine was in de vertrouwde handen van André Langenhuijsen, Ina 
Dekker en Lia Akkerman. Zij werden achter de bar belangeloos bijgestaan door o.a. Tiny 
Kezer, Stijn van Lankvelt, Coert van Steenbergen, Marijn van der Heijden, Tijn Roefs, 
Jacco van de Meijden en in de keuken door vele jeugdige helpers. 
Dat het sportpark, waaronder de velden en het kunstgras, er netjes bij bleef liggen, 
hebben we te danken aan het harde werk van o.a. Andre Langenhuijsen, Jo Manders, Ad 
Verberk, Jos van der Pas, Erik Aarts, Tiny Kezer, Jan Gabriels en Gerard van Creij. De 
schoonmaak van de gebouwen werd wekelijks door enkele dames verzorgd onder 
aanvoering van Ina Dekker.  
 
De tenues van de senioren werden op de club door Angelique Vermeulen in de speciaal 
daarvoor ingerichte wasruimte gewassen, gedroogd en gevouwen.  
Bij thuiswedstrijden van het 1ste elftal op de zondagmiddag, zijn er geen gastvrouwen 
meer in de bestuurskamer. Om toerbeurten ontvangen onze bestuursleden, de bezoekers 
van de andere club. Ook Jeroen Gordijn, Ad Verberk, Jos van der Pas en Marijn vd 
Heijden dragen hierin hun steentje bij. 
 
Het bestuur waardeert de inzet van onze kassavrijwilligers die elke thuiswedstrijd van 
Heeswijk 1 de kassa beheren: Ad van de Pol, Dirk van Esch, Peer Smits, John van Rixtel 
en Johnny Gordijn.  
 
De website is het gehele seizoen verzorgd door Dirk van Esch en Koen Heesakkers. Koen 
hield daarnaast iedereen via Facebook op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Festiviteiten  
De evenementencommissie heeft het afgelopen jaar opnieuw noodgedwongen stil 
gelegen. Het was wat stil bij VV Heeswijk……maar om toch even wat vooruit te lopen, er 
is in oktober 2022 een enthousiast 7-koppig evenementencommissie opgericht.   
De “Battle of de club” heeft inmiddels zijn vaste plek, waarbij enkele teams met een klein 
budget en onder bepaalde voorwaarden, een themafeest organiseren op de 
zondagmiddag. Gezamenlijk hebben team 1,2 en 3 in april een druk bezochte battle 
georganiseerd.  
 
De 35ste Dorpszeskamp HDL ging eindelijk weer door. De 12de editie van het 7 tegen 7 
toernooi en de gezellige quizavonden waren er ook weer. Heeswijk 4 was hier de 
winnaar.  
De Kika actiedagen: een wielertocht, een wandeltocht, een fietstocht, een Kika-cup voor 
kinderen tot 15 jaar. Er werd geschminkt, van stormbanen gegleden, een potje bierpong 
gespeeld en een gezamenlijk kunstwerk gemaakt. Er werd volle bak geld ingezameld 
voor de goede doelen KWF en Kika. Iedereen droeg zijn of haar steentje bij. Er werd een 
prachtig bedrag van ruim €9000,- opgehaald.  
 
Echter geen nieuwjaarsreceptie. Het werd allemaal uitgesteld.  
Maar ter afsluiting van het seizoen en vanwege het 70-jarig bestaan van onze club was 
er eind mei een prachtig feestweekend. Alle jubilarissen, ook die twee jaar niet gehuldigd 
konden worden, werden in het zonnetje gezet. Het officiële afscheid van Peer Verkuijlen 
als voormalig voorzitter kreeg eindelijk de nodige aandacht. We kijken er tevreden op 
terug. 
De Pluim van de Club wordt bekend gemaakt op de NJ receptie van 2023. 
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Afscheid 
Helaas heeft het afgelopen seizoen ook vele trieste momenten gekend. Hierbij denken we 
aan Wilma Brekelmans, Stef van Nuland, Grard van Zoggel en Ria vd Broek. Onze 
gedachten gaan uit naar familie en vrienden. 
 
Sponsoren 
Verder zijn we al onze sponsors dankbaar, in het bijzonder de hoofdsponsor Gebr. 
Dijkhoff en onze kledingsponsor Van Tilburg Sport.  
 
We bedanken de Vrienden van VV Heeswijk voor hun blijvende financiële steun bij 
diverse projecten. Dankzij hun bijdrage is er een nieuwe schrobmachine aangeschaft en 
zijn er kleine training-goals voor de jeugd gekomen.  
 
Tot slot 
Ter afsluiting willen wij iedereen bedanken, die zich op enige wijze heeft ingezet: spelers, 
trainers/coaches/leiders en zeker niet in de laatste plaats de meer dan 160 vrijwilligers 
en 150 Vrienden van Heeswijk. Wij hopen ook de komende seizoenen op jullie inzet te 
kunnen rekenen en wensen iedereen een fijn voetbaljaar.  
 

Seizoen 2021-2022 
 
Hoofdbestuur  Jeugdcommissie 
Voorzitter: Maarten Lucius   Voorzitter: Frank Dobbelsteen 
Secretaris: Mariette van der Pas  Wedstrijdsecretaris: Michel 

de Bruin 
Commissieleden:  
Iwan van der Pas 
Luuk Willems 
René van de Pol 
Reinier vd Heijden 
Antoine van Helvoort 
André Langenhuijsen 
Edward de Weijer 
Martin van der Steijn 
Mayk van Driel 
 

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

 

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

 
 

 
Tot zover het jaarverslag van VVHeeswijk seizoen 2021-2022, opgemaakt door Mariëtte 
van der Pas en vernoemd op de algemene ledenvergadering van 24 november 2022 
 


