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Voor mijn gevoel is het ongeveer twee maand geleden 
dat ik het voorwoord schreef voor de Kick Off van het 
seizoen 2018-2019. Het is dus echt waar: met het 
klimmen van de jaren lijkt de tijd steeds sneller te gaan. 
Daarom is het ook niet gek om nu alvast te refereren 
aan de leeftijd van de club: op 21 juni vierde HSC’21 
haar 98e verjaardag en dat betekent dus ook dat de 
honderdste verjaardag langzaam – maar eigenlijk dus al 
heel snel – dichterbij komt. We lichten een eerste tipje 
van de sluier op over de plannen voor het jubileumjaar.

Verder in deze Kick Off veel zaken die u van ons 
gewend bent. We blikken nog even kort terug op wat 
hoogtepunten van het afgelopen seizoen, maar kijken 
toch vooral vooruit. Wat zal het nieuwe seizoen ons 
brengen? In de ratrace van het moderne amateurvoetbal 
is het voor HSC’21 steeds lastiger om een positie in de 
top vast te houden en de levensader daarvoor is onze 
jeugdopleiding. Daarom in deze gids aandacht voor het 
traject dat moet leiden tot de certificering van onze 
jeugd. Niet eens zozeer vanwege dat predicaat, maar 
vooral om nog beter te worden in de dingen die we doen.

Het worden dus weer drukke zaterdagen komend seizoen, 
al komt dat ook steeds meer door de seniorenvoetballers. 
Ook bij HSC’21 hebben we te maken met de trend dat 
steeds meer spelers liever op zaterdag de wei opzoeken. 
Twee jaar terug speelden twee seniorenteams op 
zaterdag, komend seizoen zijn dat er al zes. De zondag 
is met zeven teams nog altijd leidend, maar de panelen 
verschuiven in snel tempo. Wouter Vaanhold legt uit 
wat dit betekent voor de club.

Dat en nog veel meer in deze Kick Off. Wat te denken van 
interviews met Stef Ottink en de teruggekeerde Wouter 
Lankheet, de verwachtingen van trainer Daniël Nijhof 
en het debuut in deze gids van onze nieuwe voorzitter 
Michel Wentink.

Ik wens iedereen veel leesplezier toe en een geweldig 
nieuw voetbalseizoen.
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VIERMAAL DERDE DIVISIE
De Derde Divisie is komend seizoen de natuurlijke 
omgeving voor vier selectieteams. Het eerste elftal, 
JO19-1 en JO15-1 kwamen al uit in deze afdeling en door 
het kampioenschap van het afgelopen seizoen is ook 
JO17-1 daar bij gekomen. Het team, onder leiding van 
trainer Akif Gurkan kende een uitstekend seizoen en ging 
al geruime tijd aan kop. Op het eind van de competitie 
kwam er toch wat spanning bij kijken en kwam de ploeg 

struikelend over de finish. Nadat een eerste kans om 
het kampioenschap te pakken tegen FC Winterswijk 
werd gemist, kwam het een week later alsnog goed. Er 
werd weliswaar verloren van Heino, maar omdat ook 
concurrent Quick’20 verloor van Winterswijk, leverde dat 
toch de titel op. Na één seizoen keert de B1, want die 
oude benaming voelt toch nog altijd lekker vertrouwd, 
terug in de Derde Divisie.
 
De JO19-1, ofwel A1, kende een seizoen als in een 
rollercoaster. Lange tijd knokte het tegen degradatie, 
maar uiteindelijk won de ploeg van trainer Leon van Dijk 
na een indrukwekkende eindsprint zelfs de derde periode. 
Het sprookje strandde dan toch in de nacompetitie. Het 
Utrechtse Hercules bleek te sterk. 

VOORZITTERSPAAR  
MAAKT PROMOTIE
Het is natuurlijk een hele eer om voorzitter te zijn van 
een mooie club als HSC’21, maar de allerhoogste eer is 
toch om verkozen te worden tot clubman en clubvrouw 
van het jaar. Die uitverkiezing hebben Michel en Karin 
Wentink dan ook niet te danken aan de kortstondige 
periode van het voorzitterschap, maar aan hun jarenlange 
betrokkenheid bij de club. Op allerlei gebieden zijn en 
waren zij actief bij HSC’21 en hopelijk blijft dat nog lang 
zo. Deze erebenoeming is namelijk voor het leven. 

AFSCHEID VAN ICONEN
Spelen in de Derde Divisie betekent dat een zomerse 
‘transferperiode’ nooit zonder reuring verloopt. Ieder 
jaar maken spelers en de technische commissie keuzes 
en dat betekent altijd weer komende en gaande 
spelers. Dit jaar was dat niet anders. Zo zagen we 
Wessel Witbreuk één jaartje na de oversteek van Bon 
Boys alweer een volgende stap maken naar FC Twente, 
waar hij aansluit bij de beloften. Een aderlating voor 
HSC’21, maar een mooie kans voor Wessel. Ook 
vertrokken na het vorig seizoen twee spelers met een 
flinke staat van dienst. Joost Screever, sinds zijn vijfde 
bij HSC’21 ging naar Hoogeveen en Bas ter Hogt, al 
sinds zijn negende actief bij de club gaf gehoor aan 
de lokroep van SVZW. En Jeffrey Brammer, op een 
kortstondig uitstapje bij FC Emmen na al sinds 2008 lid 
van de selectie, hing zijn schoenen én handschoenen 
aan de wilgen. Hij blijft wel actief bij de club, maar 
dan als keeperstrainer, waar hij weer een ander icoon, 
Frank Ensink, opvolgt.

EVEN  
TERUGBLIKKEN

pogingen bleef de landstitel ook deze keer weer buiten 
bereik. Na verlenging werd verloren van AZSV. Schrale 
troost: de Aaltense formatie werd uiteindelijk ook de 
landskampioen.
De lange reeks titels kent ook een keerzijde. Het 
gemiddelde niveau van de reserve-hoofdklasse 
wordt schraler. Wellicht biedt de volgend jaar 
startende onder-21 competitie soelaas. Of moet 
HSC’21, in navolging van vele clubs uit de regio, 
toch ook maar eens denken aan een eerste elftal 
in de zaterdagcompetitie als kweekvijver voor de 
hoofdmacht? Voer voor een leuke discussie. 

WEER KAMPIOEN: WE ZIJN  
DE TEL EEN BEETJE KWIJT
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we niet 
meer precies wisten hoe vaak het tweede elftal nu 
kampioen is geworden van de reserve hoofdklasse. Na 
het raadplegen van de boeken bleek het de negende 
titel in de laatste dertien seizoenen te zijn. Ook 2019 
kon dus aan het imposante rijtje toegevoegd worden. 
Voor trainer Bas Groot Wesseldijk was het wel een 
primeur. Hij stond het afgelopen seizoen voor het eerst 
voor de groep en leidde het team weer naar de titel. 
Het tweede schoot uit de startblokken en stond de 
eerste positie niet meer af. Met een korfbalachtige 7-4 
overwinning op TVC’28 was de titel twee wedstrijden 
voor het einde een feit. Net als bij alle andere vorige 

HAZEE 6 EN HET 
ZAADTERDAGTEAM: ELFTALLEN 
OM TROTS OP TE ZIJN
We zijn natuurlijk blij met al onze teams, maar een beetje 
extra trots mogen we toch wel zijn op onze beide zesde 
elftallen. Teams die zowel scoren op gezelligheid als hun 
maatschappelijke betrokkenheid. Het zesde zondagteam 
(oftewel Hazee 6) was dit jaar alweer toe aan de 
vijftiende editie van hun traditionele piratenmiddag. De 
sporters van de VASH (Vereniging Aangepast Sporten 
Haaksbergen) waren dit jaar ook weer present én kregen 
weer een fijne cheque uitgereikt als opbrengst van deze 
altijd gezellige dag. 
 
Ook het zesde zaterdagteam (beter bekend als het 
Zaadterdagteam) staat inmiddels bekend om haar 
ludieke acties om geld in te zamelen voor het goede 
doel. Dit jaar was dat een kalender van het team en dat 
leverde een prachtig bedrag op voor het Kiran Fonds 
van Jeroen en Ellen Somhorst. Deze organisatie biedt 
ondersteuning aan kinderen en jongeren in Nepal, zodat 
zij hun school of studie kunnen afronden. 
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Nadat Willy Sticker in september vorig jaar 
is afgetreden als voorzitter heb ik tijdens de 
ledenvergadering aangegeven de honneurs als 
voorzitter waar te willen nemen. Het was mooi om 
te zien dat er weer nieuwe energie in de club kwam 
en daarom heb ik op de nieuwjaarsreceptie bekend 
gemaakt dat ik had besloten de voorzittershamer 
definitief over te nemen. 
 
Daarbij heb ik wel duidelijk gemaakt dat een vereniging 
niet alleen bestaat uit een bestuur en dat we veel 
vrijwilligers nodig hebben. Ook daarin maken we goede 
stappen, te beginnen met de accommodatiecommissie. 
Hier is meer structuur in gekomen en de eerste 
resultaten zijn zichtbaar. Het schilderen is volop 
begonnen. Binnenkort nemen we het nieuwe terras 
in gebruik, dat mede mogelijk is gemaakt door de 
Supportersvereniging. Maar er staat nog meer op 
het lijstje: dit seizoen gaan we veel verplaatsbare 
doelen vernieuwen en willen we meer doen aan 
de verdere verduurzaming van de accommodatie. 
Naast de accommodatiecommissie is ook de nieuwe 
barcommissie inmiddels volop in bedrijf. Doordat er 
steeds meer zaterdagteams komen bij de senioren 
wordt deze dag steeds drukker.
 
Gelukkig is het ook dit jaar weer gelukt om voor 
de meeste jeugdelftallen ruim op tijd een trainer en 
leider te vinden. Onze jeugdopleiding staat in de regio 
goed bekend en heeft een grote aantrekkingskracht. 
Daarnaast is er ook volop aandacht voor de overige 
teams en streven wij ernaar dat iedereen met veel 
plezier bij ons kan voetballen. Kijk bijvoorbeeld naar 
de Clubvoetbaldagen afgelopen juli, die wederom een 
groot succes waren.
 
De tendens dat voetballen op zaterdag steeds 
populairder wordt is ook bij ons zichtbaar. Komend 
seizoen spelen zes seniorenteams op zaterdag. Ook 
starten wij dit seizoen met nog een extra 35+ team 
zodat HSC’21 nu twee 35+ teams heeft en één 45+ 
team. Een groot voordeel is dat deze spelers nu blijven 
voetballen en lid blijven van de club.  
 

HSC’21 VOLOP IN BEWEGING

Het zou mooi zijn als we met het eerste elftal weer een 
keer mee kunnen doen om een periodetitel of wat verder 
kunnen komen in de KNVB-Beker. Dat zou een mooie 
opsteker zijn, maar tegelijkertijd blijft het een grote 
uitdaging om in de toekomst op dit niveau te blijven 
spelen. De sponsorinkomsten zijn de afgelopen tien 
jaar fors teruggelopen. Daarom hebben we een nieuw 
sponsorplan gemaakt, waarbij HSC’21 zich vooral wil 
profileren als een netwerkplatform waarbij sportiviteit en 
zaken doen hand in hand gaan. Met ruim 160 sponsoren 
zijn we in feite het grootste netwerkplatform van 
Haaksbergen.
 
SAMENWERKING 
Naast de goede samenwerking in de jeugd met Buurse 
zijn er nu ook gesprekken met Haaksbergen om te 
onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen 
beide verenigingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
gezamenlijke jeugdelftallen en het gebruik maken van 
de grasvelden. Ook met de overige verenigingen op het 
Scholtenhagen zijn we in gesprek om te onderzoeken hoe 
we het sportpark naar buiten toe goed kunnen profileren. 
Sportpark Groot Scholtenhagen brengt veel sporten 
samen op één mooi groot park met aansluitend een mooi 
bosgebied.
 
Als laatste wil ik vast een blik vooruit werpen naar het 
100-jarig jubileum van HSC’21. De jubileumcommissie is 
hier inmiddels volop mee bezig. De taken worden nu verder 
onderverdeeld in meerdere commissies. 
 
Kortom: genoeg uitdagingen voor HSC’21 om volop mee 
aan de gang te gaan. Tot slot wil ik iedereen bedanken 
voor de inzet en betrokkenheid die men heeft voor en bij 
HSC’21. Want zonder vrijwilligers geen club.

Michel Wentink
Voorzitter HSC’21
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Door: Rene Waning
Komend seizoen start HSC’21 aan het traject dat moet 
leiden tot de certificering van de jeugdopleiding. Maar 
het behalen van het papiertje is uiteindelijk slechts een 
middel. Het doel: de dingen nog weer wat beter doen 
dan nu.

Er wordt binnen de club al een tijdje over gesproken, 
maar inmiddels is het allemaal echt begonnen. In 
september wordt de audit gehouden van de huidige 
situatie in de jeugd van HSC’21. De review die 
daaruit volgt vormt het startpunt voor het traject 
tot certificering. Martijn van der Lee is gestrikt als 
projectleider. De voormalig trainer van de jeugd en 
het tweede elftal stopte vorig jaar omdat hij zijn eigen 
sportmarketingbureau Sport2Inspire startte, maar de 
uitdaging van dit traject prikkelde hem toch zoveel 
om ja te zeggen. Ook al omdat het traject aansluit bij 
wat hij met zijn bedrijf doet. „Bovendien bestaat de 
projectgroep uit goede en ervaren mensen met Marco 
ten Voorde, Gerrit Put en Peter Visser. Mensen met 
veel kennis van zaken en nauw betrokken bij de jeugd. 
Het is ook mooi dat Peter als hoofd van de Technische 
Commissie zich verbindt aan dit project. Daaruit blijkt 
ook de brede gedragenheid binnen de club.”

8

LANGS DE MEETLAT
Het belangrijkste doel om dit traject aan te gaan is niet 
eens zozeer het ‘labeltje’ van de certificering, maar 
vooral om beter te worden. „We doen veel dingen al 
goed. Als je ziet waar we nu al staan qua organisatie 
en bezetting dan moeten we wat mij betreft zeker voor 
een regionale opleiding gaan. Maar door dit traject in 
te gaan komen experts van buiten in je keuken kijken 
en je organisatie langs de meetlat leggen. Daar kun 
je alleen maar beter van worden”, vindt Van der Lee. 
Een van die experts is voormalig profkeeper Harm 
Zeinstra van NMC Bright, het bureau dat namens de 
KNVB het begeleidingstraject verzorgt. Dat het traject 
prikkelt tot verbetering werd al duidelijk bij de eerste 
inventarisatie. „Voorafgaand aan de audit moesten we 
vragenformulieren invullen. Alleen daaruit kwamen al 
dingen naar voren, waarvan we vinden dat die beter 
kunnen en daar gaan we dan ook meteen mee aan de 
slag. Dan gaat het bijvoorbeeld over interne scouting 
en bijeenkomsten voor trainers.”

CERTIFICERING 
JEUGDOPLEIDING IS 
GEEN DOEL MAAR  
EEN MIDDEL 

“HET GAAT OM HET 
CREËREN VAN EEN 

OPTIMAAL LEERKLIMAAT 
EN DAT PASSEN WE TOE OP 
DE HELE JEUGDAFDELING, 

NIET ALLEEN BIJ DE 
SELECTIETEAMS.”

foto’s: Wim Busschers
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Lee is dat van ondergeschikt belang. „Binnen de 
club zal daar door sommigen misschien anders over 
worden gedacht, maar ik maak me geen zorgen om de 
aanwas. Ik begeleid liever honderd jeugdspelers goed 
dan duizend slecht. Het is mijn overtuiging dat als 
we uitblinken in wat we doen en we een ideale plek 
creëren voor ontwikkeling, de nieuwe leden vanzelf 
komen. En we hebben nu ook al een goede uitstraling 
in de regio natuurlijk.”

PRESTEREN DOOR ONTWIKKELEN
Van buitenaf kan het lijken alsof het 
certificeringstraject vooral is gericht op de 
jeugdselecties, maar dat beeld ontkracht Van der 
Lee met klem. „Het gaat om het creëren van een 
optimaal leerklimaat en dat passen we toe op de hele 
jeugdafdeling. Dat kun je overal gebruiken, los van 
het niveau van spelers. We moeten onze identiteit 
en uitstraling ook zeker vasthouden. Het motto 
bij de jeugd is presteren door ontwikkeling en we 
streven er naar elke speler binnen HSC’21 de beste 
ontwikkelingsmogelijkheden op zijn of haar eigen 
niveau te bieden.”

Het hebben van een gecertificeerde opleiding heeft 
misschien ook wel een aantrekkingskracht op 
potentiële nieuwe jeugdleden, maar voor Van der 

KWALITEITS- EN PERFORMANCE 
PROGRAMMA
In navolging van het programma voor profclubs heeft 
de KNVB in 2014 de certificering voor amateurclubs 
geïntroduceerd, onder de naam Kwaliteits- en 
Performance Programma. Het is een middel om clubs 
te ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit 
van hun jeugdopleiding. Het programma biedt ruimte 
voor de eigenheid en het onderscheidende vermogen 
van de vereniging, legt de nadruk op ontwikkelen 
en verbeteren en niet op controleren en beheersen 
en moet aansluiten op de visie en filosofie van de 
vereniging. Er zijn vier verschillende niveaus in de 
certificering van opleidingen, met verschillende 
vereisten en voorwaarden. De internationale en 
nationale voetbalacademie zijn voor professionele 
organisaties, de regionale en lokale opleiding is 
geschikt voor amateurclubs. HSC’21 zet in op een 
certificering voor de regionale jeugdopleiding.
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ZONDAGCLUB HSC’21 
DOET HET OOK STEEDS 
VAKER OP ZATERDAG

Door: Rene Waning
Komend seizoen spelen er bij HSC’21 zes 
seniorenteams op zaterdag. Dat is er nog maar eentje 
minder dan op zondag, de traditionele speeldag 
voor de senioren. Dat zorgt voor een heel nieuwe 
dynamiek binnen de vereniging, maar soms ook voor 
organisatorische uitdagingen.

Senioren op zaterdag zijn zeker niet nieuw bij HSC’21. 
Al in de jaren tachtig waren er een aantal teams en 
inmiddels ook alweer ruim tien jaar op rij. Maar vaak 
ging dat om één of hooguit twee teams. De laatste 
twee jaar is het aantal teams fors toegenomen van twee 
naar zes in twee seizoenen. Vooropgesteld: de groei van 
het aantal teams is mooi en het zorgt ook voor meer 
reuring op en rond de velden op de late zaterdagmiddag. 
„De groei komt de laatste jaren vanuit de eigen jeugd, 
maar ook eerder gestopte en nieuwe leden hebben zich 
aangemeld. De rek is daar denk ik wel een beetje uit, 
want inmiddels bieden ook clubs die er eerst nog niet 
aan wilden nu zaterdagvoetbal aan,” legt secretaris 
Wouter Vaanhold, die ook het senioenvoetbal in zijn 
portefeuille heeft, uit.

De balans is grotendeels positief. De gemiddelde 
leeftijd van de seniorenteams ligt lager op zaterdag en 
daardoor is de trainingsopkomst ook navenant hoger. 
Bovendien zorgen de zaterdagteams voor dynamiek en 
sfeer. Iedereen die bij het slotfeest aanwezig was, zal 
dat beamen. Het is wel een hele puzzel om het logistiek 
allemaal te regelen. Vaanhold: „Op het hoofdveld 
kunnen we een wedstrijd om vijf uur spelen, maar voor 
de rest moeten we de seniorenteams en de O19 en 
O17-teams vanaf half drie kwijt kunnen.  

Dat lukt nu allemaal net, maar anders moeten we 
kijken naar oplossingen buiten onze accommodatie. 
Dan kun je denken aan bijvoorbeeld Buurse, waar we 
een samenwerkingsverband hebben en waar het op 
zaterdagmiddag juist rustiger is.”

Het devies binnen de vereniging is zo veel mogelijk 
faciliteren waar de vraag is en spelers voorbereiden op 
de overstap naar de senioren. „Het is zeker niet zo dat 
er helemaal geen behoefte meer is om op zondag te 
spelen bij de jongeren”, weet Vaanhold. „In hun laatste 
jaar in de O19 willen we spelers laten wennen, door 
alvast af en toe mee te spelen bij de senioren. Dan 
raken ze er al mee vertrouwd. We proberen ze al vroeg 
in het seizoen duidelijkheid te bieden. Je ziet vaak 
dat een klein groepje vrienden aansluit bij bestaande 
zondagteams. We willen zoveel mogelijk tegemoet 
komen aan de wens van spelers, maar proberen het 
ook wel een klein beetje te sturen.”

Hoewel er komend seizoen één seniorenteam minder is 
op zondag, is er daarom voorlopig nog geen angst voor 
een leegloop op de traditionele speeldag. Een andere 
oorzaak voor die afname is ook de uitstroom naar 
de 35 en 45+ teams, die op vrijdagavond spelen en 
waarvan er komend seizoen drie in actie komen. 

Vaanhold is minder te spreken over de regelgeving van 
de KNVB die niet is meegegroeid met het veranderde 
voetballandschap. Het is daardoor niet mogelijk om 
op een hoger niveau spelers uit te wisselen tussen de 
speeldagen. „Het oude onderscheid tussen zaterdag- 
en zondagvoetbal zou eigenlijk moeten verdwijnen. 
Nu zit je in de A-categorie in één seizoen vast aan een 
speeldag. Dat is een starre regel, die niet meer past bij 
deze tijd en waar de KNVB wat aan zou moeten doen.” 
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BEL: 053-4785670 

facebook.com/OostingMakelaardijBv

www.oostingmakelaardij.nl 

Verkopen
Aankopen
Taxaties

 WONING 
  VERKOPEN?
ZET JEZELF NIET BUITENSPEL!

“Uw partner voor fijn mechanisch precisiewerk!”

Industriestraat 9, 7482 EW Haaksbergen
www.gsm-bv.nl

Info: Rob van der Kuil (a.i.) via tel. 06-51033444.

BBD
BOUWMANAGEMENT

Nog iets meer dan 650 dagen en dan is het maandag 
21 juni 2021, op de kop af honderd jaar na de 
oprichtingsdatum van Door Inspanning Ontspanning, 
de club die na de nodige schermutselingen en 
naamswijzigingen uiteindelijk HSC’21 werd.  
En dat moet gevierd worden.

Dat vieren begint niet pas over 650 dagen, maar al in 
de zomer van volgend jaar. Het seizoen 2020-2021, 
het honderdste jaar in het bestaan van de club wordt 
een jubileumseizoen. De voorbereidingen door de 
jubileumcommissie, die een klein jaar geleden van start 
ging, beginnen daarom langzaam serieuze vormen 
aan te nemen. „Gedurende het hele seizoen zullen 
jubileumactiviteiten plaatsvinden, maar we werken toe 
naar juni 2021. Het zwaartepunt van de activiteiten zal 
liggen in de week dat de club daadwerkelijk honderd 
jaar bestaat.” Dat zegt Laurens Waning, die voorzitter 
is van de jubileumcommissie.

Over het programma valt op dit moment nog niet 
veel te zeggen. „De voorbereidingen staan nog in de 
kinderschoenen en er is nog niets concreet. Ons plan 
is om tijdens de komende nieuwjaarsreceptie meer 

duidelijkheid te geven over het programma. Vanaf 
nu gaan we aan de slag met subcommissies voor 
bijvoorbeeld de jeugdactiviteiten en de festiviteiten. 
Daarvoor hebben zich al heel wat vrijwilligers 
aangemeld”, zegt Waning. 

Wat al wel duidelijk is dat de commissie de 
Haaksbergse gemeenschap en de plaatselijke 
sportverenigingen wil betrekken bij de jubileumviering. 
„HSC’21 is geen eilandje, maar maakt al bijna 
honderd jaar een heel belangrijk deel uit van de lokale 
gemeenschap. Die boodschap willen we met graag 
overbrengen door bij verschillende activiteiten actief 
mensen van buiten de club er bij te betrekken.”

Zoals gezegd blijft nog even in nevelen gehuld wat er 
allemaal wordt georganiseerd rond het jubileum, maar 
uiteraard is er al heel wat gebrainstormd en zijn de 
eerste stappen op weg naar de uitvoering gezet.  
Een eerste tipje van de sluier is het nieuwe 
jubileumlogo dat bovenaan deze pagina prijkt, met 
daarin verwerkt het motto van het eeuwfeest: 
HSC’21… voor eeuwig.

OP WEG NAAR EEN 
EEUWIG HSC’21
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„Kwikzilverachtige en intelligente momenten-man. Mag 
nog meer zelfvertrouwen krijgen.” In de presentatiegids 
van 2010 laat toenmalig talentenbegeleider Erik 
Stokkers zijn licht schijnen over de talenten in de 
selectie. Bovenstaande tekst gaat over Stef Ottink. Dat 
zelfvertrouwen groeide kennelijk snel, want het was het 
jaar van zijn doorbraak. Tien seizoenen verder is Ottink 
nog altijd een zekerheidje in de hoofdmacht. 

En dat is best bijzonder. In een tijd dat clubtrouw een 
fenomeen uit het zwart-wit tijdperk lijkt, zijn spelers 
met zo’n lange staat van dienst een bijzonderheid. Voor 
Ottink zelf is het niet zo bijzonder, maar een combinatie 

van het goede gevoel en omstandigheden. Want clubs 
met een dikkere portemonnee hengelden uiteraard wel 
naar zijn diensten. „Ik heb de kans gehad om weg te 
gaan, een paar jaar terug heb ik gesproken met HHC 
Hardenberg. Maar omdat ik op zaterdag werk, heb ik 
gekozen om te blijven. En daar heb ik geen seconde 
spijt van gehad”, voegt hij daar snel aan toe. Want 
blijven bij HSC’21 is volgens Ottink niet meer dan 
logisch. De aantrekkingskracht van spelen op een 
hoog niveau. „Er is hier in de regio geen enkel team 
dat sportief hetzelfde kan bieden. En ik heb in al die 
jaren een hart voor de club gekregen, ik speel in een 
vriendengroep.”  

Stef Ottink begint aan zijn elfde seizoen in de eerste selectie van 
HSC’21 en daarmee is de buitenspeler van een uitstervend soort. 
Zonder tegenslagen speelt hij komend seizoen zijn driehonderste 
wedstrijd voor HSC’21. Voorlopig denkt Ottink nog niet aan stop-
pen en neemt hij de lange busreizen voor lief.

Tekst: Rene Waning
Foto’s: Wim Busschers
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STEF OTTINK LEEFT 
NOG ALTIJD VOOR DE 
WEDSTRIJD OP ZONDAG
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Ferdinand Bolstraat 11 
Jonkheer von Heijdenstraat 21
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Dertien jaar oud was Ottink, toen hij voor het eerst 
het groene shirt aantrok. Hij begon met voetballen bij 
TVO in Beckum en werd daar gespot door FC Twente, 
waar hij twee jaar in de jeugd voetbalde. „Het was 
geen teleurstelling dat ik daar na twee jaar weg moest. 
De meeste spelers zijn opvulling van het team, met 
een paar echte talenten. Ik had al snel door dat ik het 
profvoetbal niet zou halen.” HSC’21 was daarna een 
logische keus. „Ik wilde op een hoog niveau blijven 
spelen en we waren inmiddels naar Haaksbergen 
verhuisd.” Ottink viel met de neus in de boter en kwam 
in een sterke lichting terecht, met ook onder meer Freek 
Grondman, Jordi van Ek, Mart Stokkers en Niels Rupert. 
„We werden de gouden lichting genoemd. Vanaf de 
C-jeugd werden we bijna ieder jaar kampioen.” 

Die gouden lichting kende in 2010 een doorbraakjaar. 
De club nam afscheid van een oudere generatie en met 
Ottink, Van Ek en Stokkers als verse basisklanten werd 
het kampioenschap in de hoofdklasse behaald. „We 
hadden een goede selectie en speelden ook echt goed 
voetbal. En dat na een teleurstellend seizoen waarin we 
de topklasse misten, omdat we niet bij de eerste zeven 
eindigden. Het jaar erop was dat een stuk lastiger, maar 
we werden kampioen. Een écht hoogtepunt.” 

Na een aantal goede seizoenen in de Topklasse 
is het inmiddels al een tijdje overleven geblazen. 
Hoogtepunten zijn schaarser, maar aan de last-minute 
ontsnappingen, zoals in 2014 tegen Haaglandia en het 
afgelopen seizoen tegen Westlandia denkt Ottink toch 
met een goed gevoel terug. „We zijn te wisselvallig, 
maar staan toch vaak sterk op het juiste moment, als 
het echt moet. Als het dan op zo’n moment lukt geeft 
dat een kick.” Wel jammer vindt Ottink dat met de 
prestaties ook de publieke belangstelling minder wordt. 
„Han Koppelman, die helaas is overleden, was altijd 
heel actief met het regelen van supportersbussen. Dat 
is sindsdien minder geworden en dat is wel jammer. 
Maar toch, toen we ons net niet plaatsen voor de 
Tweede Divisie, werden we ’s avonds bij thuiskomst 
opgewacht door een grote groep fans. Op zulke 
momenten zie je dat HSC’21 toch een bijzondere club 
is.” 

Over wat het nieuwe seizoen gaat brengen durft Ottink 
geen voorspelling te doen. „Een doelstelling heeft totaal 
geen zin. Er gebeurt zoveel in zo’n seizoen, waar je 
geen rekening mee houdt. Zo zijn er altijd nieuwe teams 
die het veel beter doen dan je vooraf denkt. We moeten 
zo snel mogelijk zien weg te raken onderin.”  Dat wordt 
nog best een klus beseft ook Ottink. „We zijn met Bas 
ter Hogt en Wessel Witbreuk ruim twintig doelpunten 
kwijt geraakt. En de nieuwe selectie moet ook eerst 
weer naar elkaar toe groeien.”

In de loop van het nieuwe seizoen passeert Ottink de 
leeftijd van dertig jaar en normaal gesproken gaat hij 
zijn driehonderdste wedstrijd spelen. Hij merkt daardoor 
ook zijn rol in de selectie verandert. „Ik wilde eigenlijk 
niet geloven dat het zo is, maar ik merk dat de jongere 
jongens waarde hechten aan mijn mening. In het veld 
is mijn rol niet zo veel anders. Ik ben niet een type als 
bijvoorbeeld Kelvin Veensma, die negentig minuten lang 
tegen iedereen praat. Het is vooral buiten het veld. In 
de beslissende wedstrijd tegen Westlandia hoorde Mika 
Schrijver pas kort voor het begin dat hij in de basis 
stond, omdat Freek Grondman geblesseerd afhaakte. 
Er stond veel druk op, maar hij speelde uitstekend. Ik 
tikte hem na afloop even op de schouder om hem te 
complimenteren. Achteraf hoorde ik dat hem dat best 
wat had gedaan. Aan dat soort kleine dingetjes merk je 
dat je met je ervaring jonge spelers kunt helpen en op 
hun gemak stellen.”

Komend seizoen gaat Ottink dus weer elke twee 
weken de hele zondag op pad. Die lange busreizen zijn 
soms wel een beproeving. „Maar we maken het altijd 
gezellig. Pokeren onderweg en voor de terugweg gaat 
een krat bier mee. Ik denk zelfs dat ik het wel zou gaan 
missen.” Stoppen is hij dan ook voorlopig niet van plan. 
„Naarmate je ouder wordt, is het wel wat meer passen 
en meten in je privé-leven. Maar ik leef nog altijd voor 
de wedstrijden op zondag. Gelukkig heb ik alle steun 
van mijn vriendin en hebben we nog geen kleine, dat 
maakt het makkelijker. Ik weet niet anders of ik heb 
altijd aan prestatiegerichte sport gedaan.” Dat is ook de 
reden dat hij niet snel zal opduiken in een vriendenteam. 
„Ik ga door tot ik het niet meer kan bijbenen en anderen 
beter zijn. Dan sta ik mijn plek af. Je weet het nooit, 
maar ik ga er vanuit dat HSC’21 mijn laatste club is.”  
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SPELERS, TECHNISCHE STAF, BEGELEIDERS

7 december 1998
VERDEDIGER
BWO
 
 
2019

17 januari 1993
MIDDENVELDER
NEO, Excelsior’31, BWO
 
 
2019

7 april 1990
VERDEDIGER
Tubanters, FC Twente/ 
Heracles, SC Enschede, 
Quick'20, Glanerbrug
2014

20 november 1992
DOELVERDEDIGER
Bon Boys, HSC'21, Longa’30
 
 
2014 (teruggekeerd in 2019)

17 mei 1999
DOELVERDEDIGER
Victoria’28
 
 
2012

14 juni 1998
VERDEDIGER
 
 
 
2009

22 juli 1991
MIDDENVELDER
De Tubanters, HSC’21,  
Excelsior’31, SVZW
 
2009 (in 2015 teruggekeerd)

15 mei 1998
MIDDENVELDER
FC Zutphen, Vitesse, Blauw 
Geel’38
 
2019

13 juni 1997
DOELVERDEDIGER
 
 
 
2003

HOOFDTRAINER

FYSIEKTRAINER/ 
VERZORGER

TEAMBEGELEIDER / 
VIDEO-ANALIST

VERZORGER

25 januari 1991
VERDEDIGER
HSC'21, FC Twente
 
 
1997 (in 2008 teruggekeerd)

12 november 1998
MIDDENVELDER
 
 
 
2005

2 oktober 1993
MIDDENVELDER
SC Enschede, Rigtersbleek, 
Barbaros
 
2018

7 februari 1991
VERDEDIGER
Losser, HSC’21, SVZW
 
 
2010 (teruggekeerd in 2019)

ASSISTENT TRAINER

FYSIEKTRAINER

FYSIOTHERAPEUT

MATERIAALMAN EN 
TEAMBEGELEIDER

18 maart 2000,  
VERDEDIGER 
Go Ahead Eagles,EGVV 
 
 
2019

24 juni 1993
AANVALLER
Enschedese Boys,  
Rigtersbleek
 
2015

30 oktober 1998
AANVALLER /  
MIDDENVELDER
DAC Dunajska Streda, For-
tuna Köln, STK Samorin
2019

10 februari 1998
MIDDENVELDER
Losser, FC Twente, Go Ahead 
Eagles
 
2019

6 april 1995
AANVALLER
De Tubanters, Enschedese 
Boys, Victoria'28, SC Ensche-
de, Suryoye-Mediterraneo
2018
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POSITIE,  
vroegere clubs,  
 
bij HSC’21 sinds

1 februari 1997
VERDEDIGER
BSC Unisson
 
 
2015

KEEPERSTRAINER

TEAMBEGELEIDER

VERZORGER

24 januari 1990
AANVALLER
TVO, FC Twente
 
 
2003

20 maart 1988
VERDEDIGER
SC Enschede,  
Heracles Almelo, HSC’21, 
SVZW
2008 (in 2015 teruggekeerd)

15 augustus 1993
AANVALLER
Haladás, FC Twente, Go 
Ahead Eagles, Lombard Pápa, 
ETO Györ, Budafoki MTE
2018

27 juli 1997
MIDDENVELDER
Bentelo
 
 
2013

1e SELECTIE SEIZOEN 2019-2020

23. QUIRIJN KIERS

24. SVEN MENTINK

18. ROBBERT SMIT

2. KELVIN VEENSMA

1. WOUTER LANKHEET

15. EDIZ MOLDUR

10. CENK UGUZ

8. HIDDE VAN DIJK

23. RUTGER TENHAGEN DANIËL NIJHOF

JEROEN SOMHORST

NIELS BUSSCHERS

ELLEN SLOTMAN

3. FREEK GRONDMAN

14. KOEN SOMHORST

6. BURAK BABULOGLU-UGUZ

4. MICHAEL WENSING MARTIJN ABBENHUES

HANS JEBBINK

HUUB HODES

GEORGE VERKERK

12. MIKA SCHRIJVER

9. BAS POSTMA

26. GERGELY VIOLA

17. DESNEY BRUININK

22. DIEGO VAN DER WEIDE

20. JORDI BRINKMAN JEFFREY BRAMMER

HENRI OOSTING

TIMO HOGENKAMP

7. STEF OTTINK

5. CAGLAR UGUZ 21. MÁTÉ SZOLGA

RUGNUMMER EN NAAM,

16. BRENT SCHUTTE

23 mei 1997
AANVALLER
Haaksbergen
 
 
2007

11. TOM TER HOGT



HSC'21 1E SELECTIE SEIZOEN 2019-2020.

Bovenste rij vanaf links: Kelvin Veensma, Michael Wensing, Mika Schrijver, Luuk Schepers (2e selectie), Jordi Brinkman,  
Bas Postma, Brent Schutte, Koen Somhorst, Sven Mentink, Freek Grondman. 

 
Middelste rij vanaf links: Timo Hogenkamp (verzorger), Huub Hodes (fysiotherapeut), Burak Bobuloglu-Uguz, Robbert Smit, Quirijn Kiers, Wouter Lankheet,  

Rutger Tenhagen, Robin Katier (2e selectie), Caglar Uguz, Niels Busschers (tembegeleider en video-analist), Henri Oosting (teambegeleider),  
George Verkerk (teambegeleider en materiaalverzorger). 

 
Onderste rij vanaf links: Cenk Uguz, Stef Ottink, Tom ter Hogt, Hans Jebbink (fysiektrainer), Daniël Nijhof (hoofdtrainer), Martijn Abbenhues (assistent-trainer), 

Jeroen Somhorst (fysiektrainer en verzorger), Ediz Moldur, Hidde van Dijk, Diego van der Weide.

RECREATIEHOF

Op de foto ontbreken: Maté Szolga, Desney Bruinink, Gergely Viola, Jeffrey Brammer (keeperstrainer), Ellen Slotman (verzorger).

RECREATIEHOF
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WOUTER LANKHEET WIL HSC’21 
LATEN ZIEN WAT HIJ KAN

Door: Stan Waning 
Na vier seizoenen vooral tweede keus te zijn geweest, verliet keeper Wouter Lankheet (26) HSC’21 
afgelopen zomer voor Longa’30. De Haaksbergenaar kende een geweldig jaar in Lichtenvoorde, 
maar bewandelde onlangs toch de omgekeerde weg. De lokroep van HSC’21 was niet te weerstaan. 
Lankheet koestert geen wraakgevoelens tegen HSC’21, maar wil laten zien dat hij voor zijn gevoel 
geen tussenjaar nodig had om in het eerste te komen.

,,TEAMGENOTEN 
GRAPTEN AL 

DAT WE ELKAAR 
VOLGEND 

SEIZOEN WEL 
WEER ZOUDEN 
TEGENKOMEN.”

 
Toen Jeffrey Brammer aankondigde dat hij bezig was 
aan zijn laatste jaar als keeper, stond de telefoon van 
Lankheet gelijk roodgloeiend. ,,Ik kreeg van oud-
teamgenoten van HSC’21 gelijk berichtjes. Dat ik snel 
een telefoontje vanuit HSC’21 kon verwachten. Ik hield 
er ook rekening mee, maar het is altijd afwachten of 
dat ook echt gebeurt”, aldus Lankheet.

SNEL OVERTUIGD
Het bericht liet niet lang op zich wachten. HSC’21 zag 
Lankheet graag terugkeren, maar de goalie had niets te 
klagen bij Longa’30. Hij keepte alle duels in de plaats 
waar hij ook werkt en was bovendien vol in de titelrace 
verwikkeld met de ploeg van trainer Erik Zandstra. 
,,Ik heb er even over na moeten denken. Longa is een 
geweldige club. Gemoedelijk. Toen ik tekende heb ik 
gezegd, dat ik zou gaan als er een mooie uitdaging 
kwam. Eerste keeper worden in de derde divisie zie 
ik als een uitdaging. En dat in mijn eigen woonplaats. 
Uiteindelijk was ik snel overtuigd.”

Toen Lankheet zijn beslissing nam, werkte Longa’30 
naar de titel in de eerste klasse toe, terwijl HSC’21 
onderin de derde divisie bungelde. ,,Teamgenoten 
grapten al dat we elkaar volgend seizoen wel weer 
zouden tegenkomen. Gelukkig is dat niet gebeurd.  
Het is zonde dat ik niet met Longa de hoofdklasse  
in ga. Dat had ik graag meegemaakt.”

THUISKOMEN
De eerste training in de voorbereiding voelde voor 
Lankheet gelijk weer als thuiskomen. In dat opzicht is 
er voor hem niets veranderd. ,,De staf, de mensen op 
de club, de selectie. De meeste mensen ken ik allemaal 
nog. Ik ben heel benieuwd naar aankomend seizoen. De 
groep is talentvol en ik heb er vertrouwen in dat we het 
aan het draaien gaan krijgen.”

De rol van de doelman is daarentegen wel veranderd. 
Hij kwam als jonkie over van Bon Boys naar HSC’21 
en behoorde tot de onervaren jongens in de selectie 
van Eddy Boerhof en later Daniël Nijhof. Met zijn 26 
jaar behoort Lankheet nu tot de meer ervaren jongens. 
,,Dat geldt voor mijn rol in de selectie, maar van de 
drie keepers ben ik ook het meest ervaren. Zo voel ik 
dat nu ook wel, maar dat is alleen maar mooi. Ik heb er 
veel zin in. Ik heb mijn basisplaats bij Longa opgegeven 
en wil hier nu laten zien wat ik kan. Een basisplaats 
pakken, die vasthouden. Hopelijk krijgen we minder 
goals tegen dan vorig seizoen en gaan we er een mooi 
jaar van maken.”

Foto: Wim Busschers

Een sterke identiteit  
IS de stap naar een  

succesvollle  
onderneming!

www.mlspt.nlinternet.

telefoon. +31 (0) 6 39 19 2000

www.mlspt.nl
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P R O E F  K A R A K T E R

PROEF GROLSCH
PREMIUM PILSNER

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

ALLE  
NIEUWKOMERS  
OP EEN RIJTJE

MICHAEL WENSING (28) keert terug bij de 
club na zeven seizoenen SVZW. Maakte in 2010 de 
stap van Losser naar HSC ‘21 en is inmiddels ook 
woonachtig in Haaksbergen. Ervaren verdediger die 
verantwoordelijkheid neemt en beschikt over duelkracht 
en winnaarsmentaliteit.

SVEN MENTINK (20) is een linkervleugelverdediger 
die speelt met veel drive en passie. Komt over van BWO, 
waarmee hij in de eerste klasse speelde. Is ambitieus en 
wil zich bij HSC ‘21 graag verder doorontwikkelen op een 
hoger niveau.

ROBBERT SMIT (26) is net als Sven Mentink 
afkomstig van BWO. Begon met voetballen bij NEO in 
Borne en speelde in de jeugd ook nog voor Excelsior'31. 
Middenvelder die als schakel tussen verdediging en 
aanval kan fungeren, beschikt over spelinzicht en anderen 
beter kan laten spelen.

DESNEY BRUININK (21) ging in de jeugd van Losser 
naar FC Twente en stapte vervolgens over naar Go Ahead 
Eagles, waar hij het afgelopen seizoen contractspeler 
was. Technisch vaardige middenvelder met overzicht en 
een prima pass. Kan ook als verdediger spelen.

HIDDE VAN DIJK (21) uit Zutphen voetbalde vorig 
seizoen met Blauw Geel ’38 uit Veghel ook al in de derde 
divisie zondag en zat daarvoor in de opleiding bij Vitesse. 
Behendige middenvelder die altijd in beweging is en ook 
diepgang heeft.

GERGELY VIOLA (20) is na Máté Szolga de tweede 
Hongaar in de eerste selectie en ook hij is voormalig 
jeugdinternational. Speelde vorig seizoen als laatste bij 
STK Samorin in Slowakije, dat hem leende van DAC 
Dunajska Streda B. Kan zowel op het middenveld als in 
de aanval uit de voeten.

Tien nieuwe namen telt de eerste selectie. Zeven 
spelers komen van buitenaf en drie spelers stromen 
door vanuit de eigen gelederen. Peter Visser van de 
VoetbalTechnische Commissie stelt de nieuwkomers 
graag voor.

MIKA SCHRIJVER (19) is een talentvolle speler 
uit Gelselaar. Kwam in 2015 over van Go Ahead Eagles 
en maakt nu vanuit JO19-1 direct de stap naar de 
eerste selectie. Centrale verdediger die al ver is in zijn 
ontwikkeling en in de eindfase van het vorige seizoen al 
de nodige speelminuten maakte in het eerste.

EDIZ MOLDUR (21) doorliep de jeugdopleiding 
bij HSC’21 en maakt nu, na twee seizoenen bij de 
tweede selectie, een volgende stap. Dribbelaar, snel 
en wendbaar, die in de O19 werd omgeturnd van 
vleugelaanvaller naar linkervleugelverdediger en op die 
positie een elftal aanvallende impulsen kan voorzien. 
Maakte vorig seizoen al zijn competitiedebuut in het 
eerste elftal.

Ook KOEN SOMHORST (20) doorliep de 
jeugdopleiding van de club en maakt na twee seizoenen 
bij de tweede selectie de stap naar de eerste selectie. 
Slimme middenvelder die overal bij en tussen zit. Was 
het afgelopen seizoen aanvoerder van het tweede elftal, 
dat kampioen werd in de reserve hoofdklasse.

Doelman WOUTER LANKHEET (26) keert na één 
seizoen bij Longa '30, waarmee hij kampioen werd in 
de eerste klasse, terug bij HSC '21. Vanaf 2014 was 
hij ook al vier seizoenen voor de club actief. Daarvoor 
keepte hij bij plaatsgenoot Bon Boys. Wordt dit seizoen 
getraind door zijn voormalige concurrent Jeffrey 
Brammer.

vlnr.: Vanaf links: “Robbert Smit, Michael Wentink, 
Hidde van Dijk, Wouter Lankheet, Ediz Moldur, Mika 

Schrijver, Koen Somhorst en Sven Mentink.  
Gergely Viola ontbreekt op deze foto.
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21 OKTOBER:  

Cenk Uguz is terug in het eerste elftal van 

HSC’21, zeventien maanden na zijn zware 

ongeluk. Twee weken na zijn rentree is hij 

samen met Daniël Nijhof blij met de zege op 

Hercules.

18 MEI:  
JO13-3 laat er geen gras over groeien. 

Door een bizarre 19-0 overwinning op 

Varsseveld eist het team overtuigend het 

kampioenschap op.

5 MEI: 
De eerste kans op het kampioenschap gaat verloren voor het tweede. Leones blijkt verrassend met 1-0 te sterk. Een week later is het alsnog feest na de 7-4 overwinning op TVC’28

14 JULI: 
24 HSC-families bestrijden elkaar voor de hoogste eer op het Karel Schabbink Familietoernooi. Maar sportiviteit en gezelligheid gaan boven alles op deze familiedag.

18 MEI   
In spanning afwachten welke koe welk kavel als eerste versiert met een fraaie vlaai. Het Schijtfeest leverde dit jaar een prachtig bedrag op voor de club.

foto: : Ivonne te Lintelo

18 MEI :   
JO17-1 kan kampioen worden maar bijt 

zich stuk op de sterke tegenstand van FC 

Winterswijk. Een week later wordt de ploeg 

alsnog kampioen van de Vierde Divisie.

HET SEIZOEN  
IN FOTO’S

22 JUNI:  

De hele zomer lang voetballen op 

donderdag. Het bleek weer een gouden 

greep. De belangstelling voor de 

vakantietrainingen was ook dit jaar groot.

16 JULI :  

Meer dan vijftig deelnemers zijn present 

op de Clubvoetbaldagen. Drie dagen lang 

worden de jongens en meisjes getraind 

als ware Braziliaanse voetbalsterren.
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DANIËL NIJHOF:  
DE TEAMGEEST MOET 
DE DOORSLAG GEVEN

krijgen als centrumspits, ook omdat Tom ter Hogt 
nog op de weg terug is. Verder zal het scoren ook 
van andere spelers moeten komen, bijvoorbeeld van 
Diego van der Weide, Stef Ottink, Cenk Uguz en Hidde 
van Dijk.” Nijhof houdt voorlopig wel vast aan het 
beproefde systeem met drie spitsen. „Dat komt ook 
omdat we een aantal typische buitenspelers in het 
team hebben, die het beste tot hun recht komen in een 
drie-spitsensysteem.” 

ANDERE ACCENTEN
Verdedigend zal Nijhof mogelijk wel wat andere 
accenten leggen, om het forse aantal tegentreffers 
van het afgelopen seizoen in te dammen. „En dat heeft 
niet alleen betrekking op de verdediging, maar ook 
hoe we bijvoorbeeld druk zetten op het middenveld. 
Verdedigen begint immers voorin. We gaan zien hoe 
dat uitpakt.” 

De Derde Divisie kent dit seizoen heel wat 
verschuivingen met zes nieuwe tegenstanders. „Ik 
probeer het in de voorbereiding allemaal zo goed 
mogelijk te volgen. De gepromoveerde clubs hebben 
de afgelopen jaren altijd positief verrast. Gemert heb 
ik aan het werk gezien in de nacompetitie en dat is een 
goede ploeg. Dat verwacht ik ook van de kampioenen 
DEM en Groene Ster. En dan nog Jong ADO, die zullen 
zeker niet minder zijn dan Volendam.” De doelstelling 
voor het seizoen is handhaving, daarnaast spreekt 
het team ook een ambitie uit. „Maar daarvoor is 
het nu nog te vroeg. Vorig seizoen zetten we in op 
de middenmoot, maar dat is de laatste jaren niet 
voldoende gelukt. Ik hoop dat we stabieler kunnen 
worden, zodat we eerder uit de problemen raken.”   

De uitdagingen voor het eerste elftal van HSC’21 voor 
het komende seizoen kunnen volgens trainer Daniël 
Nijhof worden samengevat in twee speerpunten. 
Zorgen dat andere spelers de ‘vertrokken doelpunten’ 
gaan opvangen en defensief stabieler worden, zodat 
het aantal tegendoelpunten wordt beperkt. 

Door: Rene Waning

De voorbereiding op een nieuw seizoen is altijd een tijd 
van hoopgevende en optimistische vergezichten. Kort 
na de hervatting van de voorbereiding is ook trainer 
Daniël Nijhof positief gestemd. „We beginnen altijd 
vrij snel na het seizoen weer met het eerste blokje 
voorbereiding. Als je dan even een paar weken vakantie 
hebt tussendoor kun je de dingen weer even door de 
kop laten gaan en inspiratie opdoen.” 

VERANDERENDE HIËRARCHIE
Door de mutaties in de selectie ziet Nijhof in de groep 
de nodige accenten verschuiven. „Dat is mooi om te 
zien en dat laat ik ook een beetje gebeuren. Met Bas 
ter Hogt zijn we een speler kwijtgeraakt, die belangrijk 
was en dan zie je toch een veranderende hiërarchie 
ontstaan.” Bouwen aan het team is een proces dat tijd 
nodig heeft maar wel belangrijk is voor HSC’21. „Als je 
zoals wij geen groot budget hebt, moet de teamgeest 
de doorslag geven, zowel op als buiten het veld.  Dat 
moet groeien en daarvoor is de voorbereiding eigenlijk 
te kort. Maar daar hebben andere ploegen ook mee te 
maken.”

De grootste uitdaging is het opvullen van de 
aanvallende leemte die Bas ter Hogt en Wessel 
Witbreuk hebben nagelaten, bij elkaar waren zij goed 
voor zo’n 25 doelpunten. „Bas Postma zal de kans 
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RECREATIEHOF

RECREATIEHOF
RECREATIEHOF

WEDSTRIJDPROGRAMMA  
DERDE DIVISIE 2019-2020

WERFHEEGDE 21-21a
7481 JR HAAKSBERGEN
TELEFOON 053-5721506
TELEFAX 053-5728515
BANKRELATIE:
ABN-AMRO
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL73 ABNA 0591 1399 44
K.v.K. ENSCHEDE No. 08089326
BTWnr. 808.805.836.B01
E-mail: wiha.machinefabriek@planet.nl

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, 
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

M A C H I N E F A B R I E K  B V

WIHA Machinefabriek BV
STERK IN PRECISIEWERK

25/08/2019 14:30 HSC'21  -  Quick
01/09/2019 14:00 Westlandia  -  HSC'21
08/09/2019 14:30 HSC'21  -  Hoogland
15/09/2019 14:00 DEM  -  HSC'21
22/09/2019 14:30 HSC'21  - Jong ADO Den Haag
29/09/2019 14:30 Dongen  -  HSC'21
06/10/2019 14:30 HSC'21  -  Gemert
13/10/2019 14:30 Blauw Geel '38  -  HSC'21
27/10/2019 14:30 OSS '20  -  HSC'21
03/11/2019 14:30 HSC'21  -  Hercules
10/11/2019 14:30 UNA  -  HSC'21
17/11/2019 14:30 HSC'21  -  FC Lienden
24/11/2019 14:30 Groene Ster  -  HSC'21
01/12/2019 14:30 HSC'21  -  ADO '20
08/12/2019 14:30 HSC'21  -  EVV
 
12/01/2020 14:30 HSC'21  -  OFC
19/01/2020 14:00 Quick  -  HSC'21
26/01/2020 14:30 HSC'21  -  DEM
02/02/2020 14:30 J ADO Den Haag  -  HSC'21
09/02/2020 14:30 HSC'21  -  UNA
16/02/2020 14:00 Hercules  -  HSC'21
01/03/2020 14:30 HSC'21  -  OSS '20
08/03/2020 14:00 Gemert  -  HSC'21
22/03/2020 14:00 ADO '20  -  HSC'21
29/03/2020 14:30 HSC'21  -  Dongen
05/04/2020 14:00 Hoogland  -  HSC'21
11/04/2020 14:30 EVV  -  HSC'21
18/04/2020 14:30 HSC'21  -  Blauw Geel '38
03/05/2020 14:30 FC Lienden  -  HSC'21
10/05/2020 14:30 HSC'21  -  Groene Ster
17/05/2020 14:30 HSC'21  -  Westlandia
24/05/2020 14:00 OFC  -  HSC'21
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Laagdrempeligheid is een belangrijk kenmerk bij de mini’s 
van HSC’21. „Iedereen kan vrijblijvend langs komen en 
meedoen met de training en de partijtjes. Niks moet en 
alles mag. Als ze een keer moe zijn, geen zin hebben 
of maar een keer per week kunnen omdat ze ook op 
zwemles zitten is dat geen enkel probleem”, vertelt 
Bouwmeesters.

De voormalig leraar lichamelijke opvoeding vindt het mooi 
om de jongste spelers, vanaf vier tot zes jaar, kennis 
te laten maken met voetbal. „Op woensdag doen we 
eerst oefeningen en daarna een partij, op vrijdag is het 
voornamelijk partijspel en af en toe afronden op doel.  
Bij de partijtjes werken we met de vier-tegen-vier 
spelvorm, die de KNVB ook hanteert.”

„Het gaat daarbij om spelenderwijs leren, maar ook 
samenspelen in een team. Dat gaat natuurlijk niet om 
tactiek, maar om leren dingen met elkaar te doen. Na 
een half jaar of een jaar stromen spelers verder willen 
voetballen groepsgewijs door naar een echt team.  

LAAGDREMPELIGE  
START VOOR JONGSTE  
VOETBALLERTJES

Om het vrijblijvende karakter te benadrukken hoeft er bij 
de mini’s nog geen contributie betaald te worden,” legt 
Bouwmeesters uit.

De trainingen voor de mini’s zijn inmiddels weer gestart 
en zijn elke woensdag en vrijdag van 17 tot 18 uur. 
Aanmelden is niet nodig, jongens en meisjes die mee 
willen doen kunnen direct aansluiten. Vooraf aanmelden 
of vragen stellen kan uiteraard wel. Daarvoor kunt u 
contact opnemen met Frans Bouwmeesters via  
053-5723085 of f.bouwmeesters@kpnmail.nl.
 

Al sinds jaar en dag is Frans Bouwmeesters de trainer die de allerjongste jeugd kennis laat maken met voetbal. Ook 
komend seizoen helpt hij de jongste voetballertjes met hun eerste stapjes op het voetbalveld. „Het draait allemaal om 
plezier hebben en leren om in een team samen te werken.”

Wij maken lopen en sporten weer tot een plezier!

www.podotherapievanderkuil.nl

Molenstraat 16  
te Haaksbergen. 

“ALS ZE EEN KEER 
GEEN ZIN HEBBEN 

OF MAAR EEN KEER 
PER WEEK KUNNEN 
IS DAT GEEN ENKEL 

PROBLEEM”

ADVERTEREN?
NEEM CONTACT OP MET DE SPONSORCOMMISE

SPONSORCOMMISSIE HSC’21

sponsorcommissie@hsc21.nl
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Door: Frank Elsweier

Nieuwe Bleek 25
7481 CS Haaksbergen

T 053 - 57 24 861
E info@ksb-afbouw.nl

                             Spoorstraat 19 Haaksbergen   
                                       
  kijk voor meer modellen op              www.orrsing-schoenmode.nl 
        

Voor Dames  en 
Heren 

39HSC’21 KICK-OFF

GRATIS  
Waardebepaling?

VERKOOPPLANNEN?

Tel. (053) 572 44 66
haaksbergen@euvermannuyts.nl

Zullen we een  
één tweetje aangaan?

Een jongen van 19 jaar gaat voor 75 miljoen euro naar 
Juventus. Een eigenaar bij Manchester City die Sheikh 
Mansour heet. Feyenoord dat mogelijk in handen van 
komt Amerikanen. We kijken er al niet eens meer 
van op. Wie windt zich nog op over grote bedragen, 
rondlopende mascottes, businessloges of veel te rijke 
eigenaren die een Football manager-computerspelletjes 
spelen, maar dan in real life? De stadions worden 
theaters en zijn van alle gemakken voorzien. Het 
moderne voetbal is verworden tot een event en draait 
om beleving.

Er lijken geen grenzen meer voor het binnenhalen en 
uitgeven van geld in de voetballerij. De FIFA en UEFA 
houden zich alleen maar bezig met het inplannen 

van nog meer voetbalwedstrijden. Reclamebureaus 
die uitrekenen dat de VAR-momenten commercieel 
geweldig zijn en miljoenen extra reclame-inkomsten 
kunnen generen. Een wedstrijdje in de Bundesliga kijken 
met vrouw en kinderen, waar je meer dan honderd euro 
voor de kaarten betaalt. Maar dan betaal je ook voor 
'de belevenis', werd mij uitgelegd. Deze 'belevenis' is 
inclusief een half uurtje voor en na de wedstrijd in de 
file staan, dertig euro uitgeven voor wat drinken en 
een worst en een thuisploeg aanschouwen waar het 
resultaat heilig is (en dan weet u wel hoe 15 van de 17 
thuiswedstrijden aflopen). 

HSC’21, WAAR HET  
VOETBAL NOG 
GEWOON  
GEBLEVEN IS…

Foto: Wim Busschers
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EEN ÉCHTE BELEVENIS
Wat is het een genot om gewoon met het fietsje naar 
het Scholtenhagen te komen. Geen lange rijen bij 
de kassa en vertrouwde gezichten langs de lijn. Een 
voorzitter die gewoon Michel Wentink heet en spelers 
van de eerste selectie die ook een biertje drinken 
in de kantine. Reclameborden van de plaatselijke 
bouwbedrijven, cafés en slagers langs de lijn. Lokale 
sponsoren die jaar in jaar uit een steentje bijdragen. 
En niet te vergeten, de bestuursleden, vrijwilligers en 
ouders die zich ieder jaar weer tomeloos, enthousiast 
en onbetaalbaar inzetten op ons prachtige complex. Elk 
jaar en iedere keer weer een hele belevenis! Een échte 
belevenis welteverstaan. 

Ik ben erg benieuwd hoe ieder elftal het er komend 
seizoen van af gaat brengen. Kom gerust weer (eens) 
langs op het Scholtenhagen, waar het voetbal gelukkig 
nog gewoon gebleven is. Ik wens iedereen een 
fantastisch seizoen toe.

LICHTBLAUW KUNSTGRAS
Ik las een bericht dat in Engeland een klein kind 
mag meelopen het veld op voor een bedrag dat kan 
oplopen tot vijftienhonderd pond en ik keek er niet 
eens meer van op. Het zou me ook niets verbazen 
als komend seizoen Tadic een corner neemt vanaf de 
Ziggo hoekvlag, Afellay er eentje binnenschiet in het 
Philips doel, of dat we spelen op lichtblauw kunstgras 
omdat Barclays zijn naamsbekendheid in Nederland wil 
vergroten. Als het maar geld oplevert.
 
Het was u al opgevallen. Soms wordt het me teveel. Al 
dat commerciële voetbalgeweld. Dan hunker ik naar de 
eenvoud van het spelletje, naar laagdrempeligheid. Naar 
simpelweg ons Scholtenhagen. Bomvolle maar gezellige 
zaterdagen met gelukkige kinderen, een herfstweek, 
darten in de kantine, een schijtfeest, een bonte avond 
en het Karel Schabbink-toernooi om maar eens wat 
voorbeelden te noemen. De zondagmiddag, 14.30 uur, 
waarop onze jongens het al jarenlang knap volhouden in 
de derde divisie met prima, aantrekkelijk voetbal. 

"WAT IS HET EEN GENOT OM 
GEWOON MET HET FIETSJE NAAR 

HET SCHOLTENHAGEN TE KOMEN."
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Albert Heijn

Alferink Installatietechniek te 
Groenlo

Alferink Schilderwerken 

Antisect ongediertebestrijding

Asbroek ten Thije Bouw 

ATM Machinery 

Autobedrijf Hartgerink

Autobedrijf Huitink te Groenlo

AutoService "Stepelo"

Baan Twente te Hengelo

BBD Bouwmanagement te Oldenzaal

Beeswift Safety Products

Bennink Adviseurs en Makelaardij  
te Eibergen

BMN Bouwmaterialen

Boekhandel Haaksbergen Boek en 
Buro 

Bos Keukens / Loman Parket

Bosan Sport

Bouwman Transport

Breukers Electro 

Breukers Loonbedrijf

Broekenhuis het Fashion

Broekhuis Oost te Enschede

Broekhuis slagerij 

Brood & Banket Marcel Spikker

Brunelco Electronic Innovators

Brünen Verkeerscollege te Enschede

Burbach makelaars

Busschers Staalwerken 

BWH logistiek Haaksbergen

BZ repro

Cafetaria "de Vester"

Casa Vastgoed Management te 
Enschede

Chris Dijkhuis steigerhouten 
meubelen

Cirqon een leven dat werkt te 
Hengelo

Coolserve

Corbeel & Greven

Danifleur

De Groot Dakbedekking 

Deventrade Hummel sportkleding te 
Deventer

Eet- en IJssalon Menzing

Eljakamp

Euverman & Nuyts, makelaars in 
Twente

Eijsink afrekensystemen te Hengelo

EYESAFETY Beveiligingsdiensten   

Financiële Dienstverlening Snel & 
Partners te Winterswijk

Flynth adviseurs & accountants

Fysik Professionals in beweging

Gerry Keukens

Grand Café "Centraal"

Grand Plaza Restaurant te Eibergen

Grando Kramer Keukens & Bad te 
Enschede

Grolsche Bierbrouwerij Nederland te 
Enschede 

GSM fijnmechanische industrie

Gupo Tegelzetbedrijf

Hagmole of ten Have Hoveniers

Handmatig Verpakken Haaksbergen

Hassink Verpakkingsdrukwerk

Hollink Metselbedrijf

Horeca Verhuur Twente

Houtimport Twente 

Hoveniersbedrijf Roy Wichers 
Schreur

Hubo Wieskamp

Huiskes Kokkeler te Hengelo

Hulsegge Bandenservice

Hulshof mobiliteits service

Huurne ter Staalbouw 

IJssalon Paul Wilderink

ING bank te Amsterdam

Installatiebedrijf HAN

Jeruzalem Pizzeria Grillroom

Kei-Fit Center

KIA van Mossel automobielen te 
Hengelo

Koekoek projectmanagement

Koppelman Hoveniersbedrijf

KRS Adviseurs

Onze sponsoren op  weg in de 3e divisie

HOOFDSPONSOR

Noordendorp Transport

STERSPONSOREN
Football Specialty Stores  te Enschede

t Stien'nboer Recreatiehof

Ter Avest Sport 2000

WIHA machinefabriek

O '21 stichting ondernemersclub HSC '21

KSB Afbouw

L & O Architecten

Landgasthof Haarmühle te Ahaus / 
Alstätte 

Langezaal 

Leferink Office Works

Loman Elektrotechniek te Neede

Marcel Wesseling Spanplafonds

Mario Wesseling bouwbedrijf

Martin Ottink tegelwerken

Mazars Accountants + Adviseurs te 
Enschede  

Mees van den Brink

MediSport-Foxx te Haarlem

Meier Horeca  te Hengelo

Michorius installatiebedrijf

Molenveld Stukadoorsbedrijf

Mondice Reclame te Enschede

Mucci Juwels and Watches

Nobel Bouwcenter 

Notaris Lenderink 

Nouveaute damesmode

NTS-Norma te Hengelo

Nubix ICT

Nijha sterk in beweging te Lochem

Nijwa-Wassink Trucks te Hengelo

Olympia uitzendorganisatie 
Nederland

Oosting makelaardij

Orrsing schoenmode

Party Power / Wijlens 
Schilderwerken

PCI Nederland documentmanagers

Plentyparts Haaksbergen

Podotherapie & Orthopedie Brian 
van der Kuil

Post Tandprotheticus

Potz Wonen

RaBePro adviseurs

Rabobank Enschede-Haaksbergen

Reclan Print & Sign

Reinaerdt deuren

Restaurant-café "Notarishoes"

Rietman Automobielbedrijf

Rond Haaksbergen weekblad / Moiré

ROPA bouw te Neede

Rouwenhorst installatietechniek

S.V.A. Automatenservice

Schaafstra Techniek te Almelo

Schadenet Kraaijvanger

Scharenberg bouwbedrijf 

Schoenservice van der Kuil

Scholten Tweewielers

Scholtenhagen Recreatiepark

Sent Waninge Trucks Twente te 
Hengelo

Serku kozijntechniek

Sirtaki Grieks restaurant

Slagerij "de Hoeve"

SMK Accountants

Solarlux Nederland te Nijverdal

Spiraal de Advenced Springs

Sport2Inspire Sport,  
Business & Marketing

t Hagen / Buffalo Bill

t Stuupke Eetcafé-Bar-Biljart

Techmag ijzerwaren en 
gereedschappen

Ten Hagen schilderwerken en 
beglazing

Ter Doest Touringcars  
te Hengevelde

The Athlete's Food te Enschede

The Phone House

Toheco Holding 

Tragter Brandbeveiliging & BHV  
te Neede 

Trilabor personeelsdiensten  
te Borne

Univé verzekeringen 

USA Sport & Healthclub

USE System Engineering onderdeel 
van TKH

UTS Grijpma Verhuizingen  
te Enschede

Velten Groep adviseurs te Rijssen

Verkerk afbouw & stucadoorswerk 
te Enschede

VersvoorHoreca

VismaRoxit ICT bedrijf 

Waanders Deuren Speciaalzaak 

Weernink Tentenverhuur

Wegdam Food Link

Werf v.d. Optiekspeciaalzaak

Wilderink Lastechniek

Wissink Rioleringservice te Markelo

Wynmalen & Hausmann Pelle te 
Hengevelde

 
SUPPORTERSCLUB HSC ‘21

 • HAZEE 6

 • CLUB VAN 100

 •  COMMISSIE  
MAN OF THE MATCH
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OVERIGE SPONSOREN
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