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Met  en  zonder  a fspraak
Voor  Dames en  Heren

Stationsweg 75
9471 GL Zuidlaren
T (050) 409 26 59
www.salonbert.nl
info@salonbert.nl

Gorecht oost 15
9603 AA Hoogezand
Tel. (0598) 35 22 09

info@kapsalonlefigaro.nl
www.kapsalonlefigaro.nl

☑Ook on l ine  reser veren moge l i jk

10% 
KORTING

Op ver toon  van  uw 
L idmaatschapspas

vv  Hoogezand

op a l l e  behande-
l ingen , tevens  voor 

uw fami l i e

Rigaweg 5 - 9723 TE Groningen - 050 711 40 11
info@lijferingdranken.nl - www.lijferingdranken.nl

GROOTSTE KEUZE VOOR UW
GEHELE WONINGINRICHTING!

• tapijt/vinyl
• laminaat
• pvc vloeren

• karpetten
• gordijnen
• zonwering

www.bloemenshopvanderlaan.nl

VAN DER LAAN
Bestel uw boeket op:

WWW.BLOEMENSHOPVANDERLAAN.NL

Gorecht-Oost 9A  |  9603 AA Hoogezand
Tel: 0598-351 556  |  info@bloemenshopvanderlaan.nl
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KAMPEN INDUSTRIAL CARE GRONINGEN

INDUSTRIEEL WERKTUIGBOUW-

KUNDIG ONDERHOUD

MACHINEFABRIEK & KONSTRUKTIEBEDRIJF

LEIDING- EN APPARATENBOUW

INSTALLATIETECHNIEK

Narvikweg 11 Groningen
T: 088 - 028 0777
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“Ik ben als voorzitter enorm trots op onze 
multiculturele voetbalvereniging met al haar 
bestuurs-en commissieleden, trainers, leiders, 
jeugd- en senior voetballers en alle vrijwilligers 
die zich dag in en dag uit inzetten voor hun 
voetbalvereniging zonder enig eigen belang.“

Corona heeft ervoor gezorgd dat het grootste deel van 
het voetbalseizoen geen tot weinig voetbalactiviteiten 
 mogelijk waren. We hebben afgelopen seizoen veel be-
perkingen  gehad en werd de competitie vroegtijdig al 
gestopt en ook niet meer afgerond. Totdat er 5 juni 2021 
er een  versoepeling van de Coronamaatregelen werd 
 aangekondigd: de jeugd mocht weer wedstrijden tegen 
andere clubs spelen. De senioren mochten weer normaal 
trainen zonder 1,5 meter afstand te houden. En als ‘zonnige’ 
hoogtepunt van afgelopen seizoen was het Oranjefesti-
val “Ga voetballen als Oranje” op 13 juni 2021, waarbij bij 
 aanvang de nieuwe Pannakooi feestelijk werd geopend  
door de burgemeester van Gemeente Midden-Groningen: 
dhr. Adriaan Hoogendoorn.

“Iedere gebeurtenis in het leven is tij-
delijk. Als iets nu goed is, geniet er met 

volle teugen van. Als het nietgoed is, 
weet dat het voorbijgaat.”

We staan aan het begin van een nieuw voetbalseizoen.  
Nog steeds zijn de Coronamaatregelen van invloed op onze 
vereniging en zal iedereen de nog geldende ‘Basisregels’ 
in acht moeten nemen, totdat Rijksoverheid en de KNVB 
aangeven dat het niet meer hoeft.
 
Inmiddels zijn we al weer van start gegaan. De voor-
bereidingen zitten erop en de eerste competitiewedstrijden 
zijn inmiddels weer gespeeld. Het doet me deugd dat er 
weer met plezier wordt gevoetbald en dat er weer publiek 
langs de lijnen staat om onze teams te aanschouwen en 
toe te juichen. Een vreugdevolle en positieve sfeer rondom 
de voetbalvelden.

Echter, het was een schok te moeten horen dat onze 
keeper van JO19-1 plotsklaps begin september 2021 is 
komen te overlijden. Er was ontzettend veel verdriet bij 
de spelers en staf van zijn team, maar ook bij het bestuur, 

de andere teams en onze vrijwilligers. Mooi om te zien;  
die  samenhorigheid en verbinding binnen de vereniging.  
Er werd heel erg meegeleefd met zijn maatjes van het  
JO19-1, maar ook met de familie en andere nabestaanden. 
Maar niet alleen binnen onze eigen vereniging, ook van ver 
daarbuiten is er intens meegeleefd. Vele kaarten en berichten 
van andere voetbalverenigingen uit de regio ontvangen.  

Dat biedt ons troost en daar zijn we heel dankbaar voor.  
Wij hopen dat dit de familie en andere nabestaanden ook 
enige troost biedt.

We mogen weer en daar zijn we maar wat blij mee!  
Om het seizoen te laten slagen is het nu, misschien wel 
meer dan ooit, belangrijk om met elkaar samen te werken!  
Mijn inziens, de 6 sleutels voor een fijne samenwerkings-
relatie zijn: wederzijdse respect, waardering, vertrouwen, 
vrijheid, begrip, en effectieve communicatie.  Samenwerken 
doen we ook met onze sponsoren. Ook zij hebben te maken 
met de Coronamaatregelen en vaak ook verlies van  
inkomsten. Ik ben blij en dankbaar, dat zoveel bedrijven  
en ondernemers zich verbonden voelen met VV  Hoogezand 
en ons zijn blijven steunen. Dat geldt uiteraard ook voor 
de vele vrijwilligers, die zich weer vol enthousiasme  
inzetten. Dank ook aan alle leden die, ondanks het feit dat 
we  maandenlang niet hebben kunnen voetballen lid zijn 
 gebleven en ook de nieuwe leden heet ik van harte welkom.  
Samen gaan we ervoor om een sportief en plezierig seizoen 
van te maken! 

 

“De voetbalvereniging V.V. Hoogezand: 
dat zijn wij samen!”

Met hartelijke groet, 

Andy Kasto, Voorzitter v.v. Hoogezand

VOORWOORD 

van de voorzitter
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De voordelen en zekerheid van Univé 
voor uw onderneming
We hebben duizenden MKB-klanten. 
Klanten die allemaal uniek zijn. En zo krijgt 
u ook advies. Op maat. Samen brengen we 
de risico’s van uw bedrijf in kaart. Risico’s die 
u kunt voorkomen of beperken of die u 
uiteindelijk gewoon goed verzekert. 

Onze gespecialiseerde MKB-adviseurs 
weten wat er speelt in uw branche en bij 
u in de buurt. En gaat het een keer mis? 
Dan staat uw persoonlijk adviseur naast u. 
Bij schade wilt u immers hulp van iemand die 
verstand heeft van uw zaken. Snel en zoals 
afgesproken. Univé is Samen, Dichtbij, Doen!

Bĳ  Univé zien we 
zakelĳ k verzekeren 
als een hoogst-
persoonlĳ ke zaak.

Zullen we eens kennismaken? 
Contactgegevens
De Ondernemersdesk: 088 552 04 04
unive.nl/stadenland/aangenaam

Wilrieke van der Zwaag
06 14 64 24 53

Univé Stad en Land zakelĳ k

Univé is een van de grootste verzekeraars 
van Nederland. Als verzekeraar zonder 
winstoogmerk hebben wij ‘elkaar helpen’ 
en ‘omzien naar elkaar’ hoog in het vaandel 
staan. Samen met u organiseren wij 
zekerheid. De zekerheid dat uw bedrijf 
gewoon doorgaat. Ook als er iets misgaat.



VOORWOORD 

van de bestuurstafel
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De samenstelling van het bestuur van de  
v.v. Hoogezand is per 1 juli 2021 ongewijzigd 
en bestaat nog steeds uit 5 bestuursleden, te 
weten: Andy Kasto (Voorzitter & Sponsorzaken), 
Hans Lambeck (Secretaris a.i.), Dennis Huizinga 
(Penningmeester), Marc Scheffers (Jeugdzaken), 
en Peter Polling (Complexbeheer).

RICHTEN OP VOETBALACTIVITEITEN
Elk jaar neemt het aantal kinderen in de gemeente af. 
De jeugd heeft nu meer diverse interesses. Niet alleen 
voetbal! Om je te kunnen handhaven op het niveau 
waarop VV Hoogezand momenteel opereert, dan moet je 
keuzes maken. We zijn/blijven bij de jeugd prestatiegericht 
(bovenbouw: JO13 t/m JO19), maar voetbal moet ook leuk 
en plezierig zijn (onderbouw: JO7 t/m JO12). We willen niet 
alleen aandacht besteden aan de jeugd selectie teams, 
maar ook de andere jeugdteams verdienen ons aandacht. 
Prestatie-voetbal is prima, maar ook plezier is belangrijk! 
Wij willen gaan voor een kwalitatief hoge opleiding met 
gekwalificeerde en ervaren trainers. We willen faciliteiten 
creëren om trainers aan te trekken en te behouden. Er zul-
len vaker voetbalclinics en/of voetbal activiteiten worden 
georganiseerd. Niet alleen de jeugd willen we faciliteren, 
maar ook de senioren.
 
1E ELFTAL VAN DE ZONDAG NAAR DE ZATERDAG
Het Bestuur heeft besloten om met ingang van het seizoen 
2022/’23 gebruik te maken van de nieuwe regeling van de 
KNVB om met het 1e elftal horizontaal over te stappen 
van de zondag naar de zaterdag. Dit houdt in dat het 1e 
elftal volgend seizoen zal uitkomen in de 1e klasse van het 
zaterdagvoetbal (mits het zich dit seizoen weet te handha-
ven). Tevens zal er ook met een 2e elftal worden gestart 
op de zaterdag.
Er is een duidelijke trend te zien binnen voetballand van 
de zondag naar de zaterdag. Meerdere clubs hebben de 
afgelopen jaren de overstap gemaakt of aangegeven het 
volgende seizoen voor de zaterdag te gaan, zoals Veen-
dam 1894, FVC, Heerenveen en TLC.
Het Bestuur heeft onder de leden gepolst hoe men 
aankijkt tegen een eventuele overstap naar de zaterdag. 
Hiervoor is o.a. een informatiebijeenkomst gehouden 
in ons clubhuis. Gebleken is dat een merendeel van de 
geraadpleegde leden niet onwelwillend tegenover een 
overstap naar de zaterdag staat en er ook wel begrip voor 
heeft. Verder heeft het overgrote deel van de spelers van 

de huidige 1e en 2e selectie een voorkeur voor het spelen 
op de zaterdag. De lagere seniorenteams willen op de 
zondag blijven spelen, wat ook gewoon mogelijk blijft.
Om de overstap van de zondag naar de zaterdag in goede 
banen te leiden is er een werkgroep gevormd die als op-
dracht heeft meegekregen om de overstap voor te bereiden.

100-JARIG JUBILEUM
Op 4 juli 2022 bestaat de VV Hoogezand 100 jaar. Dit 
100-jarig jubileum willen we vanzelfsprekend met jullie 
allen vieren. Het wordt een feestweek, van zaterdag  
2 t/m zaterdag 9 juli 2022, met allerlei leuke en feestelijke 
activiteiten voor jong en oud! Er is een 100-jarig jubileum 
commissie al maanden druk bezig, onder leiding van 
Theun Wever, met de organisatie van deze feestweek. 
Deze commissie bestaat verder uit de volgende  
vrijwilligers: Sandra Hollenberg, Lidy Berg, Trees Berg, 
Ruud Kuiper, Dominique van Emmerik, Bjord van  
Amersvoort en Gerwin Bodewes. De commissie is in  
overleg met en in samenwerking met bestuursleden: 
Andy Kasto en Dennis Huizinga. De burgemeester van de 
Gemeente Midden-Groningen heeft al toegezegd om bij 
dit 100-jarig jubileum samen met onze voorzitter deze 
feestweek te willen openen en aanwezig te zijn bij het  
grote 100-jarig jubileumfeest op zaterdag 9 juli 2022.

COMMUNICATIE EN PR
Communicatie en PR intern en extern zijn een van de 
belangrijkste speerpunten dit seizoen. Het bestuur is zich 
ervan bewust, dat de communicatie meer en beter moet. 
Niet alleen extern richting de pers en media, maar vooral 
intern beter naar de leden en vrijwilligers. We zullen 
ook dit seizoen onze website: www.vvhoogezand.nl als 
belangrijkste informatiekanaal gaan gebruiken. Daarnaast 
gebruiken we andere social media kanalen zoals: Face-
book, Twitter, Instagram en Whatsapp. En ook meer PR via 
de lokale weekbladen (zoals: HS Krant en de Regiokrant). 
Wij zoeken enthousiaste mensen, die ons daarbij willen 
helpen om op termijn deze plannen te verwezenlijken!
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ELEKTROTECHNIEK

INSTALLATIETECHNIEK DUURZAME ENERGIE

DATANETWERKENVERWARMING

GAS- WATER- EN SANITAIRE INSTALLATIE

VERLICHTING

SERVICE & ONDERHOUD HEMA Hoogezand
Winkelcentrum de Hooge Meeren

Gorecht-Oost 232, 9603 AC Hoogezand

www.hema.nl

De bodem onder regio Veendam bevat het 
meest zuivere magnesiumzout ter wereld!

Wist je dat sporters veel baat hebben bij 
magnesium? Het mineraal geeft energie en 

laat spieren ontspannen.

Meer weten? Kijk eens op onze website:

www.nedmag.nl

Welkoop Hoogezand

De Houtmanstraat 36

9601GJ Hoogezand

Welkoop Hoogezand

De Houtmanstraat 36

9601GJ Hoogezand



EVEN VOORSTELLEN: 

De nieuwe  
jeugdcommissieleden
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NAAM: JANNEKE GERMERAAD

Kun je jezelf even voorstellen? 
“Ik ben Janneke Germeraad, 39 jaar en woon sinds een 
aantal jaren weer in Hoogezand. Voetbal heeft nooit zo 
mijn specifieke interesse gehad, ik heb vroeger zelf pencak 
gedaan en ben majorette geweest (met zo’n stokje).  
Nu sport ik weer een jaar ongeveer om mijn conditie 
wat op peil te brengen. Mijn beide kinderen voetballen 
allebei bij Hoogezand. Mijn jongste zoon is zes en is net 
 begonnen in Jo7. De oudste voetbalt al een aantal jaren 
bij v.v. Hoogezand en speelt nu in Jo13.
 

Voor mijn werk ondersteun ik mensen bij het meedoen 
in de maatschappij, het liefst met betaalde arbeid.  
Op dit moment via Workconnection bij 3 gemeentes 
in Drenthe met statushouders. Na een pauze vanwege 
corona wil ik daarnaast graag mijn studie onderwijs-
wetenschappen via de open universiteit weer oppakken”

Wat zie je als jouw taak binnen de jeugdcommissie?
“Ik ben in eerste instantie gevraagd voor de activitei-
tencommissie. Voor mij is het belangrijk dat je ook wat 
doet voor de vereniging waar je kinderen sporten.  
Het was vanwege corona niet heel druk met activiteiten en 
Sandra een ik waren de enige in de activiteitencommissie. 
Toen ben ik gevraagd voor de jeugdcommissie.
 
Ik zie het voor me om activiteiten te organiseren. Ook 
vind ik het goed als er iets meer informatie komt voor 
ouders met kinderen die starten met voetbal bij onze club. 
Ook vind ik dat er aandacht moet zijn voor samen plezier 
beleven aan sporten in een team. Winst is belangrijk en je 
best doen ook, alleen lijkt het me goed het spelletje niet 
te serieus te nemen. Ook als je geen profvoetballer kunt 
worden is het fijn als je wel plezier beleefd aan het spel”. 
 
Wat is je leukste ervaring tot nu toe bij de club?
“Ik vond het erg leuk om in coronatijd met Sandra toch 
een activiteit voor Sinterklaas voor de jeugd te organiseren”. 

NAAM: SONJA HDADA

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Sonja Hdada, 48 jaar. Ik ben 6 jaar geleden  vanuit 
Leeuwarden in Hoogezand komen wonen met m’n man  
en kinderen. We hebben 3 zoons en 1 dochter.
Onze 3 jongens spelen allen bij Hoogezand, in Jo19-2,  
Jo17-3 en Jo11-2.
 
Mijn man is samen met Ali Uzel de trainer van de jo11-2  
en ik ben hun teammanager wat ik met plezier doe.  
Vanaf dat wij hier zijn komen wonen spelen de oudste 
twee al bij Hoogezand.  



Ik ben zelf opgegroeid in een gezin waar voetbal ook erg 
geliefd was en m’n opa was scheidsrechter.

Wat zie je als jouw taak binnen de jeugdcommissie?
Ik heb zelf geen verdere bestuurservaring. Maar de 
 voorzitter, Mark Scheffers, vroeg me en ik wil graag 
iets betekenen voor de club. Ik vind ‘t leuk om dingen 
te regelen voor de jongens van ons team en straks 
ook voor de rest van de jeugd. 

Ik hoop dat we ‘t komende seizoen weer “normaal” 
 kunnen voetballen en lekker wedstrijden kunnen  spelen 
in competitieverband. 

Wat zijn je leukste ervaringen bij de club tot nu toe?
Wat natuurlijk erg leuk was om te doen was de  organisatie 
van het oranjefestival afgelopen zomer, wat een groot 
succes was dat. 

NAAM: JAN BAKKER

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Jan Bakker, ik ben 45 jaar, woon in Sappemeer 
en heb twee kinderen Tim en Fleur, waarvan Tim bij  
de v.v. Hoogezand voetbalt. Ik werk bij de gemeente 
 Heerenveen als specialist duurzaamheid. 
 
Ben zelf een vervend sporter (wielrennen/zwemmen/ 
surfen), alleen komt het er jammer genoeg niet altijd van.

Ik ben eerder instructeur geweest bij de  reddingsbrigade, 
voorzitter van bewonerscommissie en platform 
 Sappemeer. Daarnaast organiseer ik zo nu en dan events 
voor het goede doel zoals o.a. het Glazenhuis en KWF.

Wat zie je als jouw taak binnen de jeugdcommissie?
Dat is een mooie maar tegelijkertijd ook een lastige 
vraag. Mijn doel zou zijn dat iedereen met plezier naar 
de club komt en dat er lekker, sportief en goed getraind 
wordt waarna er tijdens de wedstrijden mooie resultaten 
 behaald gaan worden. Hier probeer ik zo goed mogelijk 
mijn steentje aan bij te dragen.
Sinds mijn zoontje Tim voetbalt bij vv Hoogezand (nu in 
Jo10-2) ben ik betrokken geraakt bij de club. Zelf heb ik 
geen voetbalervaring omdat ik altijd gericht was op andere 
sporten. Nu ik een paar jaar training geef vind ik het zeker 
een hele leuke sport. 

Wat zijn je leukste ervaringen bij de club tot nu toe?
Mijn leukste ervaringen zijn toch altijd weer het trainen 
van de jeugd, het plezier dat er ontstaat en de opbouw 
naar wedstrijden toe. Ook hebben we onlangs het 
 Oranjefestival in zeer korte tijd kunnen realiseren wat 
na heel veel COVID-19 ellende veel reuring en lachende 
gezichten met zich meebracht.

NAAM: ARNOLD MENNEGA

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Arnold Mennega, 24 jaar. Ik werk bij Eska (de 
 kartonfabriek in Sappemeer). Heb zelf gevoetbald bij 
Hoogezand in D en C-junioren maar later ben ik  begonnen 

als scheidsrechter. Ik heb de pupillen cursus gedaan 
en een poos de pupillen gefloten. Later zochten ze nog 
scheidsrechters voor “groot veld” en toen heb ik de 
BOS cursus gedaan. Ik fluit nog af en toe ook de hogere 
 leeftijdsgroepen die op een groot veld spelen. Verder train 
ik samen met Jan Bakker de JO10-2. Soms help ik ook nog 
wel eens mee in de kantine achter de bar als het nodig is.

Wat zie je als jouw taak binnen de jeugdcommissie?
Het lijkt mij leuk om de club te helpen als er in de jeugd 
iets geregeld moet worden. Zo hebben wij laatst het 
 oranjefestival georganiseerd met z’n allen. Dat was een 
groot succes.

Wat zijn je leukste ervaringen bij de club tot nu toe?
Ik geniet van de dingen die ik nu doe voor de club. 
Mijn leukste ervaring bij de club tot nu is het trainer zijn 
bij de jeugd. Ik scheidsrechter en af en toe ben ik ook 
nog  grensrechter als teams mij vragen. Ook het af en toe 
bijspringen in de kantine vind ik leuk. Dus ik denk dat ik 
op dezelfde voet doorga want daar heb ik plezier in.

8 PRESENTATIEGIDS V.V. HOOGEZAND  |  2021-2022
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Het is dinsdag 22 juni, 18.30 uur. Bij de  
kantine hebben we afgesproken met  
Germain Beck, komend seizoen trainer van 
het eerste elftal. Het is ook de avond dat hij 
straks gaat kennismaken met de eerste  
selectie en na de “coronakwakkelperiode”  
de serieuze draad naar het begin van de  
competitie weer gaat oppakken.

Germain, kun je je even voorstellen.
“Ja, natuurlijk, ik ben 42 jaar. Ik woon al 25 jaar samen met 
mijn vriendin, heb een dochter van 8 en een zoon van 10. 
In het dagelijks leven ben ik jurist bij Univé  Rechtshulp. 
Mijn hobby’s zijn natuurlijk voetbal maar ik ben de 
laatste tijd ook fanatiek bezig met golfen. Moeilijke sport 
 trouwens, ik heb in de coronaperiode fanatiek getraind en 
ik heb het idee dat ik het nu, na een jaar, een beetje onder 
de knie heb”.

Wat is je voetbalverleden?
 “In de jeugd ben ik bij Asser Boys begonnen, vanaf de  
B1 ging ik naar Achilles 1894 en heb daar 7 jaar in het 
 eerste gespeeld met als hoogtepunt het algemeen 
 kampioen van Nederland van de zondag hoofdklasse 
(toen hoogste niveau) onder leiding van Ron Jans.  
Daarna 5 jaar bij ACV gespeeld.

Ik heb op het middenveld gespeeld en als links- en 
 rechtsback. Ook Henk de Jonge nog als trainer gehad 
toen ik bij Harkemase Boys speelde. Toen ik 33 was ben 
ik lager gaan spelen en samen met enkele vrienden voor 
DIO Groningen gaan voetballen. We hadden een geweldig 
team en promoveerden dat jaar naar de hoofdklasse”. 
Lachend:” We werden niet betaald toen, maar toen ging de 
kraan dicht en was er een leegloop. Daarna nog een jaar 
terug naar Achilles 1894 en nog een jaar bij Oranje Nassau 
en vervolgens de carrière afgebouwd bij FC. Assen in de 
derde klasse. We werden dat jaar kampioen en ik was 
als spits zelfs topscorer. Ik ben nog een jaar doorgegaan, 
maar ik had daarna als rechtsback teveel moeite met al 
die jonge gasten, raakte geblesseerd en toen vond ik het 
wel genoeg”.
 
Toen begon je trainerscarrière?
“Toen ik zelf voetbalde was ik ook al jeugdtrainer bij ACV, 
toen er een tijdje er tussenuit geweest en later toen ik bij 
Dio speelde ben ik trainer geweest bij Achilles B1. Ik had 
mijn trainers diploma tot TC2 al gehaald toen ik 23 was.
Toen vroeg SVZ mij om trainer te worden van het eerste 
elftal. We werden kampioen van de 4de klasse. Vervolgens 
trainde ik het tweede van Be Quick en was assistent bij het 
eerste elftal dat uitkwam in de 3e divisie. Het tweede was 
een geweldig team dat ieder jaar kampioen werd in de re-
serve hoofdklasse. Maar vaak ’s morgens vroeg op zondag 
spelen en dat had ik na een jaartje wel gezien.

DE NIEUWE TRAINER

Germain Beck



10 PRESENTATIEGIDS V.V. HOOGEZAND  |  2021-2022

Ik heb toen gesolliciteerd bij SC Stadspark en werd a -
angenomen. We promoveerden gelijk naar de eerste klas. 
We deden toen (met Hoogezand) bovenin mee. Maar ik 
had geen TC1 en toen moest ik na een jaar dispensatie 
weg. Ik ben toen trainer van FC Assen geworden en in dat 
seizoen heb ik tevens mijn TC1 gehaald. Afgelopen seizoen 
was ik trainer van Frisia, maar door de coronatijd is dat 
dus daar ook een min of meer mislukt seizoen geworden”.

Waarom nu Hoogezand?
“ Ik kende wat jongens van Hoogezand, we zaten in een 
appgroep. Ik heb tegen hen gezegd ‘als Hoogezand vrij-
komt moet je het zeggen, dan wil ik er graag heen’. Dus nu 
zit ik hier.
Hoogezand heeft een goede, brede selectie, ook een goed 
tweede elftal. Alles staat hier goed. 
Heel anders dan in Groningen. Je wist vaak aan het begin 
van het seizoen niet hoe je een volwaardige selectie bij 
elkaar moest krijgen. Ik moest vaak mijn eigen netwerk 
inschakelen en achter spelers aan om dat er nauwelijks 
een representatief eerste elftal was. Meestal kwam het 
dan wel weer op z’n pootjes terecht.
Met Stadspark heb ik tegen Hoogezand gespeeld, in de 
competitie en natuurlijk de beslissingswedstrijd in Eelde 
voor promotie naar de eerste klas. Verder heb ik ze ook 
later nog een paar keer bekeken.
Daardoor heb ik wel een goede indruk van het team. Het 
is denk ik één van de betere elftallen in het noorden”.

Als we over zijn “trainersstijl” beginnen antwoordt Germain:
“Ik houd van directe, duidelijke coaching. Ik ben heel 
 fanatiek en verwacht dezelfde passie van de spelers. 
 Verder hou ik van discipline. Ik hang geen mooie verha-
len op maar vertel spelers duidelijk waar het op staat. Je 
kunt het toch niet goed doen voor iedereen. Je mag het 
niet met me eens en boos zijn, daar heb ik vaak ook wel 
begrip voor. Maar het moet op een gegeven moment ook 
klaar zijn, er moet niet over worden doorgezeurd. Na de 
 wedstrijd of training moet je vergeten dat er wat woor-
den zijn geweest. Als trainer moet je keuzes maken, dat 
doe je uit volle overtuiging maar ze kunnen ook wel eens 
 verkeerd uitvallen. En je hebt overal wel een paar spelers 
die je “haten”. Daar lig ik verder ook niet wakker van.  
Want je kunt geen trainer zijn als je alles meeneemt en 
haatdragend bent”. 

Neem je de wedstrijd wel eens mee naar huis en slaap je 
er slecht van?
Natuurlijk, als ik verloren heb baal ik altijd maar ik lig er 
niet wakker van. “Ik ben geabonneerd op NACsport, een 
video analyse programma (zie kader). Ik neem altijd alle 
wedstrijden op en kijk dit thuis vaak direct na. Je komt dan 
vaak tot verrassende conclusies. Als je sommige dingen 
 terugziet is het toch anders dan je dacht en zie je dat je 
ook wel eens fout zit. En ik heb er geen probleem mee 
om dat toe te geven”

Op de vraag wie er moet filmen: 
“De spelers weten het nog niet maar dat moet één van hen 
doen. De films kun je natuurlijk ook weer gebruiken als 
instructie naar de spelers toe. Dat vinden ze leuk, dus ze 
moeten er ook maar aan meewerken dat dit  mogelijk wordt”.

Als de mogelijkheden van overstappen naar zaterdag-
voetbal ter sprake komt, ook een hot item bij Hoogezand, 
houdt Germain zich een beetje op de vlakte:
“Ik heb zelf op zaterdag en zondag gevoetbald. Ik drink 
niet maar ik snap wel dat spelers graag op zaterdagavond 
op stap gaan. Verder heeft ieder z’n argumenten om een 
keus te maken. Ik vind het momenteel op zondag wel 
lekker want dan kan ik op zaterdag bij mijn zoontje kijken, 
hij speelt bij FC Assen O12.
Het zal best moeilijk zijn voor de club om een breed 
 gedragen beslissing te nemen. Ik zie het wel, het maakt mij 
eigenlijk niet veel uit.

Momenteel (Oranje staat voor de wedstrijd met Tsjechië) is 
er veel discussie over systemen. Hoe sta jij hierin?
‘’Een systeem bestaat alleen op papier. Ik heb wel vaak 
4-3-3 gespeeld met een ‘hangende’ buitenspelers en 
backs die dan opkomen. Maar we moeten vooral kijken 
naar de kwaliteiten die we in huis hebben. Ik ben geen  
Louis van Gaal die een systeem heeft en daar  spelers 
 inpast. Ik heb wel een idee hoe ik wil verdedigen, 
 aanvallend moet je eigenlijk verschillende systemen 
 kunnen spelen. Dat is ook wel trainbaar”.

Germain pakt zijn telefoon en toont een filmpje waarop te 
zien is hoe je “druk moet zetten”. “We gaan dus ook veel 
met beelden werken dat werkt erg verduidelijkend. De 
meesten hebben dit snel door, sommigen hebben meer 
moeite om dit naar de praktijk om te zetten”.

Dan is het 19.30 uur, tijd om afscheid te nemen van deze 
sympathieke en gemotiveerde trainer. Samen met 2e trainer  
Kevin Johnson gaat Germain zijn eerste training geven.  
Als we naderhand op het veld kijken zien we een grote  
selectie rond de trainer staan die voor het eerst kennis 
maakt met de groep. Een groep die aan z’n lippen hangt.

NACSPORT
Nacsport is een videoanalyse programma. Je kan zo  
de wedstrijdbeelden analyseren met je spelers.  
Bij de wedstrijdbeelden kan je op je iPad gewenste 
momenten vastleggen via een coderingssysteem.  
De codering koppel je later aan de beelden en zo kan 
je in enkele secondes alle gewenste beelden zo terug 
zien. Stel je wil alle corners van de wedstrijd zien dan 
kan je die zo achter elkaar krijgen. Je hoeft dan niet 
meer de hele wedstrijd terug te kijken. Zo kan je ook 
een bepaalde speler coderen. Dan kan je al zijn  
balcontacten ophalen en met die speler bespreken. 
Super handig.



BURGEMEESTER ADRIAAN HOOGENDOORN OPENT 

pannakooi en  
Oranje Festival
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Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden 
 Groningen was uitgenodigd om de opening te verrichten. 
Hij deed dat met verve door met een ferme trap te scoren.

De pannakooi is volledig betaald door subidies en  
sponsoren waarvan ook enkele bij de opening aanwezig 
waren. Voor de tot standkoming verdienen met name  
Piet Pruim, de “stille kracht” van de sponsorcommissie, 
en Froukje Homans alle lof.

De openingsceremonie, met het spelen van het  Wilhelmus, 
betekende tevens de start van het Oranje Festival. 
Een dag vol voetbalspelletjes, niet alleen voor de kinderen 
van de vv. Hoogezand, alle kinderen waren welkom.  

De nieuwe jeugdcommissie had deze dag georganiseerd 
en met behulp van veel enthousiaste leiders, trainers en 
andere vrijwilligers (waaronder veel dames) werd het een 
geweldige dag voor de kinderen.
 
Ook Albert Heijn hielp mee om de dag tot een succes 
te maken door voor alle kinderen en begeleiders een 
lunchpakket met broodjes, fruit en drinken beschikbaar 
te stellen. Een prachtige geste.
 
Het Oranje Festival eindigde met de uitreiking van een 
diploma voor alle kinderen. Gezien het enthousiasme een 
Festival dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Zondag 13 juni om 9.30 uur was het zover. Op deze zonovergoten dag organiseerde  
de vv. Hoogezand het Oranje festival voor de jongere jeugd. Tevens werd op deze dag  

de pannakooi in gebruik genomen. 

De burgemeester scoort tussen de luchtbellen door en daarmee is de pannakooi in gebruik genomen.
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FOTO COMPILATIE  

Oranje  
feest

Het Wilhelmus klinkt, de voorzitter heeft het hart op de goede plek 

Tot slot van de dag; allemaal zwaaien met je voetbaldiplomaNatuurlijk, een partijtje mag niet ontbreken

In gesprek met een toekomstig eerste elftalspeler?

ook de sponsors worden bedankt

Voor de pannakooi met de burgemeester

Tijd voor instructieLunchpakketten van de sponsor
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Na de openingsceremonie was er nog even 
een samenkomst van de burgemeester met 
bestuur en sponsoren in de bestuurskamer 
met een kopje koffie en een heerlijke  Oranje 
tompouce. Ook een gelegenheid om de 
 burgemeester nog even wat vragen te stellen.

Op de vraag wat zijn eerste indrukken bij de club waren 
antwoordt de burgemeester:
“Een gezellige verenging waar ze het goed voor elkaar 
 hebben. De accomodatie ziet er goed uit. Ik let daar altijd 
op, want hoe de accommodatie eruit ziet zegt ook iets 
over het karakter van de vereniging. Het bruist van de 
 activiteiten er is een gezellige sfeer en de zon werkt daar 
natuurlijk ook aan mee. Zoiets organiseren is een goed 
idee, maar in de praktijk komt er natuurlijk heel wat bij 
kijken. Je hebt veel vrijwilligers nodig maar het zag er 
 allemaal ook goed uit. Een hele positieve indruk”.

Hoe ziet uw sportieve leven eruit?
“Ik heb zelf nooit gevoetbald maar heb veel aan 
 motorcross gedaan. Ja, dat verwacht je niet van een 
 burgemeester hè. Ik deed ook aan wedstrijden mee. 
Wij waren met 4 broers lid van de moterclub, dat was 
een beetje onze sport.
 
Verder schaatste ik wel. Via onze kinderen ben ik wel in 
de voetbalwereld beland. Ik heb 2 zoons en en 3 dochters.
Ik woonde in Vriezenveen. Mijn 2 zoons en een dochter 
speelden bij DETO, dat was toen een hoofdklasser. Mijn 
zoons speelden allebei rechtsbuiten. Het laatste jaar dat 
we daar woonden werd het A1 elftal van mijn oudste zoon 
kampioen in de hoofdklasse. Maar de jongens zijn gaan 
studeren in Groningen en later in Frankrijk en Amerika en 
is er van voetbal niets meer gekomen. Maar ik was altijd 
betrokken bij mijn zoons, of ze nu thuis of uit speelden, ik 
was er altijd bij.
 
Bij DETO stond sportiviteit en respect hoog in het  vaandel. 
Ik heb wel meegemaakt er geroepen werd ‘schop hem 
 onderuit’, dat kan natuurlijk niet. Voor de competitie 
werden de ouders door de trainer bij elkaar geroepen om 
over de spelregels te praten. Als ouders bemoeide je je niet 
met de wedstrijd, daar was de trainer voor. En iedereen 
hield zich daaraan. Een belangrijke taak van de trainer is 
ook om te zorgen voor een goede sfeer in het elftal.

Een probleem is nu natuurlijk ook het tekort aan 
 vrijwilligers. Mensen gaan later met pensioen, vroeger 
soms al met 58 jaar, nu is dat 10 jaar later, dat is ook 
een categorie die wegvalt. En wat jongere mensen betreft, 
er zit natuurlijk ook veel druk op de samenleving, op werk 
en studie, dat is ook funest voor het vrijwilligerswerk. 
Voor je het weet sta je alleen nog maar zakelijk in het 
leven en dat gaat ten koste van gezelligheid en sportiviteit.
Dit soort activiteiten vandaag helpt om de gemeenschapszin 
te bevorderen en meer in sociale verbanden te denken.
 
Wat de sport betreft merk ik dit zelf ook. Ik ben blij als 
ik per week één keer op de racefiets kom. Ik kom er 
niet aan toe. Thuis heb ik wel een fietstrainer staan 
maar daar kom ik misschien 2 keer per week aan toe en 
dan meestal ’s avonds tussen twaalf en één.  Natuurlijk 
om fysiek in  c  onditie te blijven, mar ook het  mentale 
aspect is  belangrijk. Ik heb wel een hoge mate van 
 stressbestendigheid, dat moet ook wel want je bent 
 eigenlijk 24 uur per dag burgemeester. Er komt veel op je 
af, leuke dingen maar ook ellendige zaken. Fietsen is dan 
niet alleen dom  trappen maar ook je hoofd  leegmaken. 
Straks ga ik ook nog fietsen, met dit weer door het Groningse 
land is natuurlijk grandioos. Ik ga dan bewust wel even diep, 
mijn gemiddelde is meestal net boven de dertig.

Dan is het tijd om afscheid te nemen van deze sympathie-
ke burgemeester. Op de valreep zegt hij nog: “Volgend jaar 
100 jarig bestaan hè, ik heb al gezegd daar ben ik bij!”

BURGEMEESTER ADRIAAN HOOGENDOORN: 

“Ik was een  
motorcrosser”
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Eerste selectie v.v. Hoogezand seizoen 2021-2022
Boven v.l.n.r.: 1: Bo Brakels (leider), 2: Pieter Polling (verzorger), 3: Ruben Wolthuis, 4: Sebastiaan Wollinga, 5: Heine Uuldriks, 6: Twan Molenkamp, 7: Justin Slor, 8: Karim Kadi Haja, 9: Dick Bosschieter (leider), 10: Kevin Johnson (assistent trainer)

Midden v.l.n.r.: 11: Robin de Groot, 12: Julian Fluks, 13: Jamerson Sambre, 14: Junior Vos, 15: Kasper Oldenburger, 16: Jimmy Anakotta, 17: Arnold Slagter

Voor v.l.n.r.: 18: Felipe Marcal Pinheiro, 19: Jules Anakotta, 20: Harmen v/d Klok (reserve keeper), 21: Germain Beck (hoofdtrainer), 22: Teun Hoekstra (keeper), 23: Michiel Smit, 24: Peter van Son
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Eerste selectie v.v. Hoogezand seizoen 2021-2022
Boven v.l.n.r.: 1: Bo Brakels (leider), 2: Pieter Polling (verzorger), 3: Ruben Wolthuis, 4: Sebastiaan Wollinga, 5: Heine Uuldriks, 6: Twan Molenkamp, 7: Justin Slor, 8: Karim Kadi Haja, 9: Dick Bosschieter (leider), 10: Kevin Johnson (assistent trainer)

Midden v.l.n.r.: 11: Robin de Groot, 12: Julian Fluks, 13: Jamerson Sambre, 14: Junior Vos, 15: Kasper Oldenburger, 16: Jimmy Anakotta, 17: Arnold Slagter

Voor v.l.n.r.: 18: Felipe Marcal Pinheiro, 19: Jules Anakotta, 20: Harmen v/d Klok (reserve keeper), 21: Germain Beck (hoofdtrainer), 22: Teun Hoekstra (keeper), 23: Michiel Smit, 24: Peter van Son



tweede selectie v.v. Hoogezand seizoen 2021-2022
Boven v.l.n.r.: 1: Bert v/d Veen (leider), 2: Keyan Postema, 3: Melvin Thoma, 4: Karim Kadi Haja, 5: Jeffrey Krebs,  

6: Antonie Strating, 7: Ruben Oldenburger, 8: Björn Wollinga, 9: Dominique van Emmerik (leider)
Onder v.l.n.r.: 10: Rachid Abba (trainer), 11: Lars Wollinga, 12: Dennis Thoma, 13: Merijn v/d Veen,  

14: Harmen v/d Klok (reserve keeper 1e elftal ), 15: Ryan v/d Veen, 16: Andy Hoogeveen, 17: Tom Kasto
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Ook buiten het sportveld zal naar vermogen 
inzet moeten worden getoond. Want voor de 
sponsorcommissie staat vast dat niet alleen 
de sportieve prestaties van de club tellen, 
maar dat ook de sponsoring niet meer is weg 
te denken voor het bestaan van de vereniging.

Sportief gezien hoeven we het komend seizoen geen stap 
terug de doen in de eerste klasse. Het zal zeker voor de 
v.v. Hoogezand een leuke competitie worden, met een 
goede inzet en motivatie zal er een prestatie worden gele-
verd, die de nodige uitstraling geeft , die ook voor de  
sponsors van belang is. Hopelijk wint de sponsoring, in 
welke vorm dan ook, nog meer terrein bij de v.v. Hoogezand.  
De doelstelling is in ieder geval te trachten het gevoel bij 
de sponsors weg te nemen dat ze ‘gulle gevers’ zijn. Met 
motivatie en een goede relatie moet succes ook voor de 
sponsor haalbaar zijn.

Als geen ander is de sponsorcommissie ervan doordron-
gen dat veel clubs in Nederland zonder de steun van de 
sponsors geen recht van bestaan meer hebben.  
Contributies, de kantine-en bijkomende inkomsten zijn 
niet toereikend voor de huishouding. De commissie ziet 
sponsoring niet als een vrijblijvende financiële gift van de  
ondernemer. Er wordt wel degelijk een tegenprestatie 
verlangd. De sponsor wil er graag iets voor terug.  
De voorwaarden worden dan ook contractueel vastgelegd.  
Zo is het de bedoeling de naamsbekendheid van het 
bedrijf te vergroten. Daarbij spelen de prestaties van de 
vereniging, lees eerste team, een grote rol. Het is dan ook 
volledig terecht, dat sponsors niet meer tevreden zijn met 
de opmerking ‘fijn dat je zoveel geld geeft’.

140 SPONSORS
De voetbalwereld in het algemeen mag zich verheugen 
over de belangstelling van het bedrijfsleven. Hoogezand is  
daarop gelukkig geen uitzondering. Gesteld kan worden  
dat de vereniging kan bogen op een groot aantal sponsors,  
die de club nog steeds een warm ‘voetbalhart’ toedragen, 
hetgeen met meer sponsorcontracten wordt bewezen.  
De sponsorcommissie telt alleen al zo ́n 120 bordsponsors, 
naast de hoofdsponsor en de circa 15 sub- en cosponsors. 
Ieder jaar zijn er natuurlijk afvallers, maar met name dit 

jaar ook veel nieuwkomers. Het is de taak van de sponsor-
commissie om de relatie te onderhouden en te verstevigen. 
En dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Want de 
v.v. Hoogezand mag dan wel één van de grotere vereniging 
binnen de gemeente zijn, maar ze is niet de enige. De 
sponsorcommissie geeft eerlijk toe dat deze af en toe  
de druk voelt om het aantal sponsors op peil te houden.. 
‘Het vreet aan je’, aldus één van de leden van de commissie. 
Voor de middenstand en het bedrijfsleven zijn er meer 
verenigingen die in aanmerking komen. ‘De soep wordt  
zo wel dun’, aldus een ander commissielid.

Bij de v.v. Hoogezand is de sponsorcommissie verant- 
woordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid
Deze commissie bestaat uit 4 leden,; naast voorzitter  
Andy Kasto zijn het Gert Feenstra, Ruud Kuiper en  
Piet Pruim die u en uw bedrijf van dienst zullen zijn.  
De sponsorcommissie doet zijn best uw bedrijf naar  
buiten toe uitstraling te geven. Natuurlijk zijn wij  
daarbij ook sterk afhankelijk van uw bereidheid en  
betrokkenheid bij de voetbalvereniging Hoogezand.  
De sponsorcommissie blijft bezig en wil graag een  
gesprek aangaan met nieuwe sponsors.

Hieronder de nieuwe sponsoren die we vanaf 1 juli 
2021 hebben mogen verwelkomen
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SPONSOR COMMISSIE: 
“Ook buiten het sportveld 

moet inzet worden getoond”

tweede selectie v.v. Hoogezand seizoen 2021-2022
Boven v.l.n.r.: 1: Bert v/d Veen (leider), 2: Keyan Postema, 3: Melvin Thoma, 4: Karim Kadi Haja, 5: Jeffrey Krebs,  

6: Antonie Strating, 7: Ruben Oldenburger, 8: Björn Wollinga, 9: Dominique van Emmerik (leider)
Onder v.l.n.r.: 10: Rachid Abba (trainer), 11: Lars Wollinga, 12: Dennis Thoma, 13: Merijn v/d Veen,  

14: Harmen v/d Klok (reserve keeper 1e elftal ), 15: Ryan v/d Veen, 16: Andy Hoogeveen, 17: Tom Kasto
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 11VV HOOGEZAND PROGRAMMAGIDS VOETBALDRIEDAAGSE HOOGEZA
NDv.v.

Voetbal drie Daagse

Gedempte Zuiderdiep 22,  9711 HG  Groningen
tel.: 088 - 20 33 000 / www.lefier.nl

Verloting

Ook dit jaar hebben we weer een verloting. 
De	verloting	is	op	dag	1	en	dag	2	van	de
Voetbal 3 daagse.
Per dag worden verschillende prijzen
verloot, dus waag een kans!!
Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. 
Dus houd de lotenverkopers in de gaten en
zorg dat u er bij bent.

Door mee te doen steunt u ons om deze 3 dagen mogelijk te maken.

Drankencentrum
Vogel

Hoofdstraat - Hoogezand
0598 - 392156

www.ottobarkhuis.nl

Mesthandel &
distributie

Transport in bulk,
tank & container

T 0598-491795 - F 0598-491642 - Dorpsstraat 2 - 9474 TA Zuidlaarderveen - E info@hsagri.nl

Uitzendbureau
voor landbouw,

transport &
grondverzet

Tevens acief in
Akkerbouw &

Vastgoed-
ontwikkeling

autoschades
autoverhuur

HARMS

Gebr. Kalk
KOLHAM

TRANSPORT - SIERBESTRATING
GRONDWERKEN

 www.kalkvof.nl

◆ KUNSTSTOF KOZIJNEN
◆ HOUTEN KOZIJNEN
◆ ALUMINIUM KOZIJNEN
◆ DAKKAPELLEN
◆ ZONWERING
◆ HORREN
◆ HR++ GLAS PLAATSEN

Meint Veningastraat 40 • 9601 KG Hoogezand
Tel. 0598 - 39 58 68  • Fax 0598 - 39 79 19

Specialist in kunststof

EIGEN 
MONTAGE 
TEAMS!

www.marikkunststoftechniek.nl
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Hoogezand

voor jou de beste deal

Van Neckstraat 1a

9601 GW Hoogezand

T: 0598 392733

F: 0598 397816

E: info@mf-borger.nl

I : www.mf-borger.nl
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Waarom moeilijk doen 
als het samen kan!

www.multimediagroup.nl

 HEMA Hoogezand
Winkelcentrum de Hooge Meeren

Gorecht-Oost 232, 9603 AC Hoogezand

www.hema.nl

De bodem onder regio Veendam bevat het 
meest zuivere magnesiumzout ter wereld!

Wist je dat sporters veel baat hebben bij 
magnesium? Het mineraal geeft energie en 

laat spieren ontspannen.

Meer weten? Kijk eens op onze website:

www.nedmag.nl



Zijn teamgenoten dit seizoen heten Kamal, Jasper, Badr  
en Bram. Mijn jongste zoon Reyer speelt al tien jaar,  
vanaf zijn vierde, bij Hoogezand met jongens met diverse 
achtergronden. Als er een voorbeeld is van hoe boeiend 
een multiculturele samenleving kan zijn, dan is dat  
sportpark De Kalkwijck. Trainings- en wedstrijddagen  
bieden een wereld aan kleuren en smaken van mensen. 
Ook langs de kant. Van moeders met  hoofddoekjes tot 
kortgebroekte vaders op slippers.

Goed, er is wel eens wat, echter: als het ‘jonguh’ klinkt dan  
is dat zelden omdat iemand wit, zwart, bruin of geel is, 
maar wel omdat hij – en steeds meer zij - iets heel goeds  
of iets heel stoms heeft gedaan.

Hoogezand is zijn club. Zoals mijn kleur tot mijn 24e het 
blauw-wit van Seta was, zo hangt het rood-zwart al bijna 
zo lang hij leeft om zijn schouders. En zoals Reyer op de 
allereerste training als een ‘kip zonder kop’ alle kanten  
op rende, zo eet en drinkt hij nu voetbal.

Ik scheld regelmatig, omdat hij in de gang en woonkamer 
loopt te jongleren, langs muren die ik net weer wit heb 
gesaust. Hoe ik ook roep en smeek: hij moet en zal een  
bal aan de voet.

Teamgenoten zijn vrienden geworden. Ze gamen, kletsen in 
de party, spreken buiten het voetbal af en op het sportpark 
zie ik hem praten met jongens die ik niet ken, maar die hem 
wel kennen: bradda’s uit de hood. Voetbal als tweede thuis. 

Ze doen ingewikkelde begroetingen, lachen en dagen  
elkaar uit. Ik zie steeds vaker meisjes langs het veld.

Hoogezand is inmiddels ook mijn club. Na Seta, WVV,  
De Vogels, Helpman en Froombosch. Want ik kom evenmin 
van voetbal los. Ik loop meer op het sportpark dan dat ik 
daar tijd voor heb, kijk meer naar wedstrijden dan mijn 
vrouw leuk vindt, blijf op zondagochtend langer nazitten 
dan goed voor me is en lees er meer boeken over dan ik 
van plan ben.

Wat het is in deze tak van sport is moeilijk uit te leggen, 
maar zelfs na bijna vijftig jaar in en rond de velden ga ik 
nooit met tegenzin naar voetbal.

Ik heb me dan ook voorgenomen door te gaan tot het echt 
niet meer gaat. Met een beetje geluk is dat nog vijf jaar, 
met een beetje pech is het volgende week klaar. Ik ben 
immers 56. En ik hoop dat iemand het me zegt als het echt 
een aanfluiting wordt. Waarna ik het ontzettend ga missen. 
Ook voor mij is voetbal nog steeds een tweede thuis en 
ook ik speel met teamgenoten met namen als Rachid, Koos, 
Jan en Mike.

In de kleedkamer voor de bekerwedstrijd tegen Kwiek  
nogwat klonk ‘Non, je ne regrette rien’ van Edith Piaff  
uit de JBL. Een welkom aan onze van een blessure  
teruggekeerde Franse spits Laurent. Een teamgenoot  
zong fonetisch mee: ‘Renne je rééén.’ Laurent liep  
grijnzend met de hand op het hart door de kleedkamer.
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Ook dit jaar is de sponsorcommissie van de v.v.  Hoogezand 
er weer in geslaagd om sponsoren, middels een 
 reclamebord, aan de vereniging te verbinden.  
Vooral commissielid Willem Hulshof is bij diverse  
kandidaatsponsoren op bezoek geweest. Als dank namens 
de sponsorcommissie en uiteraard de gehele vereniging 
ontvingen de sponsoren een bloemetje.
 
De gehele sponsorcommissie doet uitstekend werk en  
je ziet dan ook langs het Hoofdveld en het Kunstgrasveld 
het resultaat van hun vele werkzaamheden. Op de foto  
een kleine impressie.

Sponsorcommissie haalt weer Bord-sponsoren binnen

‘Renne je rééén’

COLUMN | HERMAN SANDMAN
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De Club kan niet  
zonder vrijwilligers

Geen enkele club of instelling kan meer zonder  
de inzet van vrijwilligers. Ons v.v. Hoogezand 
klusteam is daar duidelijk een voorbeeld van.  
 
Iedere woensdagmorgen en vrijdagmorgen  
staan de mannen klaar om hand- en  
spantdiensten te verrichten op en  
rond de velden en de accommodatie.  
Dit jaar ontving men van de Club van 100  
twee schitterende boormachines. 
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Germain Beck en v.v. Hoogezand zijn een 
tweejarig contract overeengekomen voor  
training en begeleiding van het ‘vlaggenschip’ 
van onze prachtige vereniging.

Op de foto ziet u de ondertekening van het contract door 
Germain Beck in aanwezigheid van voorzitter, Andy Kasto 
van v.v. Hoogezand. Blijde gezichten alom.

Op 4 juli 1922 is de vv. Hoogezand opgericht. 
Dat betekent, dat op 4 juli 2022 het 100-jarig 
bestaan kan worden gevierd.

De jubileumcommissie is druk doende deze viering van de 
nodige glans te voorzien. We hebben gekozen voor een 
feestweek, die op 2 juli zal aanvangen en zijn climax zal 
krijgen op zaterdag 9 juli. Tijdens deze week kunnen alle 
leden en oud-leden deelnemen aan allerlei activiteiten, die 
voor de diverse leeftijdsgroepen worden georganiseerd.

Vanzelfsprekend wordt aan een jubileumboek gewerkt dat 
recht doet aan de geschiedenis van de vv. Hoogezand met 
al z’n gebeurtenissen en de vele personen en instanties 
die daarbij een rol hebben gespeeld.
 
Zoals vermeld, zal zaterdag 9 juli het sluitstuk worden met 
een reünie, een receptie, veel voetbal en een feestavond.

Zodra het programma definitief is worden belang-
stellenden in de gelegenheid gesteld, gebruik te maken 
van voorinschrijving. Dit zal zeker ook gelden voor het 
jubileumboek dat dan gestalte heeft gekregen.

Als er onder u zijn die menen hieraan nog een  
zinvolle bijdrage te kunnen leveren zijn ze natuurlijk  
van harte welkom!

Theun Wever, voorzitter jubileumcommissie 

Ondertekening  
contract met  
Hoofdtrainer  
German Beck

Voetbalvereniging Hoogezand 
100 (!) jaar

OOGEZAH. N.V DV

100 JAAR

1922-2022



OVERZICHT SPONSOREN 2021 - 2022
AA Drink
Aegis Advocaten
AKDAG Advies
Albert Heijn (AH)
Alwijn Slijterij & Wijnerij 
Amstel Bier
A7- Indoorski.nl
Auto Revista
Autobedrijf Harrie Boerhof
Autoschade Herstel Midden Groningn
Barkhuis Mechanisatie
Bendit Insolatietechniek
Bevallingsbaden.nl
Boersma Cafetaria
Borgesius Sappemeer
Bosma & Schuur Assurantiën
Bosma & Schuur Makelaardij
Bosma Bedden Winschoten
Bossers & Cnossen
Brandsma de Jong Makelaars 
Cafe de Wigwam
Club van 100 Hoogezand
COCA COLA
Comprint
De Gouden Zon
Dijkema Autoglas
De Ganze Fietsen Hoogezand
Diyar Mangal 

Eekels | TBI
ESKA Graphic Board
Expert Bernard Peper
Groninger bezorgservice
Haan/Toshiba
Harms Autoschades
HEMA
HEPRO Kunstof Kozijnen
Het Bonte Huis Grillroom
HS AGRI BV
Huis Verzekeringen & Hypotheken
Huizing Meubelstoffering
Jager & Zn
Jans Duit Makelaardij
Jopie Jong
JUMBO
Kalk Transportbedrijf
Kaashuis Wrongel
Kampen Industrial Care
Kasteel Fysiotherapie
Kinderopvang KAKA
A.J. van Kleef Groenvoorziening
Knal verhuur attracties
KR Personeel
Laan van der Bloemenshop
Lamein aannemersbedrijf
Le Figaro Kapsalon
Lijfering Drankenhandel

M-style kapsalon
Machinefabriek Dekens
Machinefabriek Rusthoven
Meertens Meubelen
Mega Cleaining
Meubelhallen Kolham
Miko Koffie Noord
Mitra Drankenhandel Vogel
Molenkamp Schoenenmode
Mondial Oostland Verhuizing
Multimediagroup
NEDMAG BV
NEG Industries Fiber Glass
Nieboer Transport
Nijburg Industrie Group
NNRD
Notariskantoor Velkamp Elzinga Koster
PKF / Post
Prins & Tuin
P&A Zuidbroek
Qledz
Portenda - Zonwering
Rabobank Stad en Midden Groningen
Reining Transport
Ron Haans Fitnesscentrum

Scheffers Advocatuur
Scheper Meubel Spuiterij
Scheidings Huys Noord Nederland
Schildersbedrijf H v.d. Veen
Specsavers Hoogezand
Slagerij Kuipers
Smid Beeld en Geluidstechniek
Span van der Electrotechniek
Spie Nederland BV
Steigerhout interieurbouw
Stucadoorsbedrijf ‘t. Loug
Theater Café ‘t. Pierement
Teuben Brandbeveiliging
Tuinplank nl
Uuldriks personal training
Univé
Van Kalsbeek Schildersbedrijf
Veerkamp Mannenmode
Venema Media Fotographie
Vesuvio - Pizzeria
Visser Vastgoed BV
Vloerenhuis Zuidbroek
Voetbalshop Groningen
Wardenburg - Beveiliging
WAZO-Riool
Welkoop Hoogezand
Zuur Personeelsdiensten
Zuur Las en Constructie

ORGANISATIE V.V. HOOGEZAND
BESTUUR:
Andy Kasto, voorzitter voorzitter@vvhoogezand.nl 06-10113114
Hans Lambeck, secretaris hflambeck@hetnet.nl 06-55912559
Dennis Huizinga, penningmeester penningmeester@vvhoogezand.nl 06-83941208
Marc Scheffers, jeugdzaken marcscheffers@gmail.com 06-11851618
Peter Polling, complexbeheer p.polling@kpnplanet.nl 06-10463852
Andy Kasto, sponsorzaken sponsoring@vvhoogezand.nl 06-10113114

SPONSORCOMMISSIE:
Andy Kasto, voorzitter sponsoring@vvhoogezand.nl 06-10113114
Gert Feenstra, lid gertfeenstra25@hotmail.com 06-13657104
Ruud Kuiper, lid j.r.kuiper@multimediagroup.nl 06-13685565
Piet Pruim, lid p.pruim52@kpnmail.nl 06-30432023

LEDENADMINISTRATIE:
Agnes Hamminga leden@vvhoogezand.nl  

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Jos van Amersvoort wedstrijdsecretaris@vvhoogezand.nl 06-53360069

JEUGDCOMMISSIE: KANTINECOMMISSIE:
Marc Scheffers, voorzitter JC Chris Kamminga
Jan Bakker, lid Mariunus van Emmerik
Janneke Germeraad Roy Liu
Sonja Hdada Meta Liu 
Arnold Mennega   

KLEDINGVOORSCHRIFTEN:
Het Hoogezand wedstrijdtenue bestaat uit Robeykleding. Tijdens de wedstrijd zijn geen  
andere merken toegestaan. De kleding is verkrijbaar via de Hoogezand webshop van  
Voetbalshop Groningen, Gedempte Zuiderdiep 89, 9711 HD Groningen,  
info@sportmaat.nl, Telefoon: 050-3120356

COLOFON:

De presentatiegids is tot stand  
gekomen door medewerking  
van het hoofdbestuur en de  
sponsorcommissie van de  
voetbalvereniging Hoogezand.

Redactie: 
Tiddo van der Ark
Piet Pruim, sponsorcommissie

Foto’s:
Eddy Nieuwold, VenemaMedia
Marieke Dreier en Astrid Boekholt

Acquisitie:
Sponsorcommissie

Ontwerp en opmaak: 
Paul Top, StudioLoad

Druk:
Comprint Sappemeer

Oplage:
500 exemplaren  

Niets uit deze uitgave mag worden  

gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming 

van het bestuur van v.v. Hoogezand.
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V.V. HOOGEZAND IS TROTS OP HAAR SPONSOREN EN ZIJN DEZE ZEER ERKENTELIJK
SAMEN ZIJN WE V.V. HOOGEZAND EN SAMEN STAAN WE STERK!



COMPETITIEPROGRAMMA V.V. HOOGEZAND 2021-2022

 

COMPETITIEPROGRAMMA V.V. HOOGEZAND | 2021-2022  

Datum Tijd  Thuis  Uit 
 

26 sep 14.00  Noordster   v.v. Hoogezand   

3 okt 14.00  v.v. Hoogezand   Germanicus   

10 okt 14.00  Roden   v.v. Hoogezand   

17 okt 14.00  v.v. Hoogezand   v.v. Heerenveen   

24 okt 14.00  v.v. Hoogezand   SVBO   

31 okt 14.00  GRC Groningen   v.v. Hoogezand   

07 nov 14.00  v.v. Hoogezand   Jubbega   

21 nov 14.00  Gomos   v.v. Hoogezand   

5 dec 14.00  WVV   v.v. Hoogezand   

12 dec 14.00  v.v. Hoogezand   VKW   

       

23 jan 14.00  FVC   v.v. Hoogezand   

30 jan 14.00  v.v. Hoogezand   SC Stadspark   

06 feb 14.00  SVBO   v.v. Hoogezand   

13 feb 14.30  Germanicus   v.v. Hoogezand   

6 mrt 14.00  v.v. Hoogezand   GRC Groningen   

13 mrt 14.00  Jubbega   v.v. Hoogezand   

20 mrt 14.00  v.v. Hoogezand   Noordster   

27 mrt 14.00  v.v. Hoogezand   Gomos   

3 apr 14.00  v.v. Heerenveen   v.v. Hoogezand   

10 apr 14.00  v.v. Hoogezand   Roden   

1 mei 14.00  v.v. Hoogezand   FVC   

15 mei 14.30  SC Stadspark   v.v. Hoogezand   

22 mei 14.00  v.v. Hoogezand   WVV   

29 mei 14.00  VKW   v.v. Hoogezand   
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