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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

9

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
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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Drukkerij Comprint B.V.  
Noorderstraat 81-83   
9611 AB  Sappemeer   
(0598) 39 33 88   

info@comprint.nl  
www.comprint.nl 

drukwerk
altijd tot 
in de ....... 
verzorgd

comprint algemeen 135x91 mm staand.indd   1 13-09-16   10:48

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.

We staan aan het begin van een nieuw voetbalseizoen. 
Een voetbalseizoen dat op vele fronten anders zal zijn dan 
voorgaande jaren. Nog steeds hebben de maatregelen 
rondom het Coronavirus een enorme impact op onze 
samenleving en dus ook op onze vereniging. Om er voor 
te zorgen dat we allemaal gezond blijven, zullen we met 
 elkaar de Coronamaatregelen moeten respecteren en 
ons er ook naar blijven gedragen. 

Inmiddels zijn we al weer een aantal weken van start 
 gegaan. Er wordt al weer volop getraind en de eerste 
wedstrijden zijn inmiddels al weer gespeeld. Op ons 
 sportcomplex hebben we een aantal veranderingen 
 moeten doorvoeren om te voldoen aan de door de 
 overheid vastgestelde Coronamaatregelen. Zo is de 
 kantine ‘Coronaproof’ gemaakt en kunnen we weer 
 gebruik  maken van de kleedkamers. Ik ben me er zeer 
van bewust dat het voor veel leden moeilijk is om zich 
aan de ‘1,5 meter afstand’ regel te houden. Toch  zullen 
we elkaar er op moeten blijven aanspreken. We  willen 
toch allemaal dat we dit keer wel een heel seizoen 
open blijven, voetballen en gebruik kunnen blijven 
 maken van de kantine en de kleedkamers? 

Samenwerken doen we ook met onze sponsoren. Ook 
zij hebben te maken met strenge regelgeving en vaak 
ook verlies van inkomsten. Ik ben blij en dankbaar, dat 
zoveel bedrijven en ondernemers zich verbonden  voelen 
met v.v. 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 we nu weer kunnen 
 genieten van jullie voetbalkunsten. Samen gaan we ervoor 
om een geslaagd seizoen van te maken!

Andy Kasto, Voorzitter

VOORWOORD 

van de voorzitter
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“De voetbalvereniging  
V.V. Hoogezand:  

dat zijn wij samen!”



Voor compleet advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen.

Tuinaanleg naar uw eigen idee en/of ons ontwerp.

Ook voor bestratingen.

Uiterburen 108, 9636 EH Zuidbroek  T: 0598 - 450273 - M: 06-22947307

www.ajvankleef.nl
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Een modern kantoor met ouderwetse service  
waar je dagelijks terecht kunt voor:

H  Advies of overleg
H  Sluiten van verzekeringen
H  Financieringen
H  Hypotheken

 

Geen online-ellende en lange wachttijden.
U bent altijd welkom of we komen graag bij u thuis.
Gespecialiseerd in vrijwel alle particuliere  
en zakelijke verzekeringen.
 

Dr. A. Jacobsstraat 2
9611 EB Sappemeer
E info@bosmaenschuur.eu
T 0598 - 39 52 17
M 06 - 14 70 28 50
M 06 - 29 42 35 64

✔ Vakkundige Reparatie.
✔ Altijd vervangend vervoer.

✔ Keuze uit 50 Gegarandeerde occasions!

Kortom... Altijd Mobiel met 
Ford Boerhof Sappemeer!

 De Vosholen 109, Sappemeer |  Te lefoon: 0598 - 361700

BOERHOF SAPPEMEER
onderdeel Smidts Autogroep

Burgemeester van Royenstraat Oost 12
9602 CJ Hoogezand

De Vosholen 120  |  9611 TG Sappemeer
Telefoon 0598 - 39 00 01  |  j.knapper@borgesius.nl

Wenst iedereen een mooi 

en sportief voetbalseizoen!

WWW.BORGESIUS.NL

Uw adres in Hoogezand-Sappemeer voor al uw 
nieuwbouw vragen en opdrachten zoals:

H  Nieuwbouwprojecten
H  Kavelverkoop
H  Bouwen onder eigen beheer
H  Projectadvies

 

Natuurlijk ook uw vaste adres voor de traditionele 
makelaarstaken zoals:

H  Verkoop van uw woning
H  Aankoop van een woning
H  Taxaties
H  Waardebepalingen
H  Of gewoon een kopje koffie

Dr. A. Jacobsstraat 12  |  9611 EB Sappemeer
E makelaardij@bosmaenschuur.nl  |  T 0598-317777

www.www.bosmaenschuur.nl

Uw makelaar voor 

Hoogezand-Sappemeer en omstreken

De favoriete 0.0
van Nederland! 
Now you can.

Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol

111HNK1369 HNK 0.0 ADV A5_WT.indd   1111HNK1369 HNK 0.0 ADV A5_WT.indd   1 11-09-2020   16:5511-09-2020   16:55



VOORWOORD 

van het bestuur

2020-2021  |  PRESENTATIEGIDS V.V. HOOGEZAND 5

De samenstelling van het bestuur van de  
V.V. Hoogezand is per 1 juli 2020 gewijzigd 
en bestaat nu uit 5 bestuursleden, te weten: 
Andy Kasto (Voorzitter & Sponsorzaken),  
Hans Lambeck (Secretaris), Dennis Huizinga 
(Penningmeester), Marc Scheffers (Jeugd- 
zaken), en Peter Polling (Complexbeheer).

IMPACT VAN HET COVID-19 VIRUS 
De uitbraak van het COVID-19 virus raakt onze samen-
leving diep en ook onze voetbalvereniging. We hopen 
dat iedereen in goede gezondheid is en niet persoonlijk 
geraakt is door het virus. Onze regering doet er alles aan 
om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken aan de hand 
van de Coronamaatregelen, die we allen in acht moeten 
nemen en zullen moeten naleven. De Rijksoverheid heeft 
bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord 
kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de 
 accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’,  
zoals het onderling ‘1,5 meter afstand’ houden. Deze eisen 
heeft de KNVB middels uitvoerige protocollen vertaald 
naar de praktijk en hanteren wij ook binnen de vereniging.  
De gemeente ziet er ook nog op toe dat de sportcomplexen  
‘Coronaproof’ zijn en blijven. De gemeente is verant-
woordelijk voor de controle en handhaving op de corona-
maatregelen. We houden de maatregelen die het kabinet, 
het RIVM en de KNVB nemen nauwlettend in de gaten. 
Wij informeren jullie uiteraard over wijzigingen en andere 
zaken die van invloed zijn op de vereniging en de door ons 
gemaakte keuzes. Zolang het gevaar van het COVID-19 
virus er is, geldt: houd 1,5 meter afstand, blijf gezond en 
denk om elkaar!

REGIONALE AANTREKKINGSKRACHT CREËREN
Elk jaar neemt het aantal kinderen in de gemeente af. De 
jeugd heeft nu meer diverse interesses. Niet alleen voet-
bal! Wij richten ons op de doelgroep binnen de gemeente 
Midden Groningen, die geografisch een groter bereik heeft 
in de regio Noord-Oost Nederland. We moeten denken 
aan een regionale sociaal-maatschappelijke functie en 
regionale aantrekkingskracht creëren. We zullen frequent 
overleg voeren en open staan voor ideeën van bestuurs-
leden van andere veld- en zaalsportverenigingen voor 
 mogelijke samenwerkingsverbanden op Sportpark de 
Kalkwijck. Tevens hebben we deelgenomen en meegepraat  

tot vorming van een Lokaal Sportakkoord voor de 
 Gemeente Midden-Groningen. Omdat we geloven in de 
kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl!

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 onder andere social media  
kanalen zoals:  Facebook, Twitter, Instagram en Whatsapp.  
En ook meer PR via de lokale weekbladen (zoals:  
HS Krant en de Regiokrant) en Tweenul.nl.

VRIJWILLIGERS
De vereniging staat en valt met de vrijwilligers. Hiervoor 
zal dit seizoen veel aandacht aan worden besteed voor 
het werven en behouden van vrijwilligers. Het doel moet 
zijn dat er een structurele basis komt waarbij in vele 
functies wordt voorzien. We sporen eenieder aan om een 
bestuurslid of commissielid aan te schieten en vertel hun 
hoe je graag een bijdrage aan de vereniging wilt leveren!

COMPLEXBEHEER
Ook dit seizoen ten aanzien van complexbeheer en 
 onderhoud hebben we toekomstplannen. Via de 
 gemeente hebben we geregeld: een beregeningssysteem 
en het gebruik van robotmaaiers ten behoeve van het  
onderhoud van de grasvelden. Tevens, willen we graag 
gaan investeren in projecten ten behoeve van o.a.  
de duurzaamheid en energiebesparingen. Zie verder  
op pagina 25.
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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



TERUG OP HET  
OUDE NEST
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Elk seizoen is er sprake van veelvuldige 
 wisselingen bij clubs. Bestuurders, spelers en 
trainers vertrekken of keren terug. Zo ook bij 
v.v. Hoogezand. Dit seizoen keerden enkele 
prominente personen terug na een kort of 
langer verblijf elders.

Zoals bijvoorbeeld Rachid Abba. Eigenlijk is hij al zijn hele 
voetballeven als speler en als trainer verbonden aan de 
club. Vorig seizoen echter maakte hij een kort uitstapje 
naar een kleine dorpsclub. Het komende seizoen pakt hij 
de Hoogezand draad weer op als trainer van het tweede 
senioren selectie team. Tweede senioren teams staan altijd 
wat minder in de schijnwerper, maar zijn niettemin van 
groot belang. Het zijn teams van gemengde samenstelling, 
met ervaren spelers die net zijn afgevallen bij de eerste 
selectie en talentvolle jeugdspelers, die de vaak grote stap 
naar het eerste nog niet hebben kunnen maken. Om daar 
een goed functionerende ploeg van te maken zijn bijzondere 
kwaliteiten nodig. We hebben er alle vertrouwen in dat 
Rachid deze uitdaging tot een goed einde zal kunnen  
brengen en wensen hem daarbij veel succes en plezier. 

En dan is er Kasper Oldenburger. Ook hij keerde terug na 
vele jaren gespeeld te hebben bij de profs. Hij vertrok al 
op jeugdige leeftijd naar de D junioren van FC Groningen 

en doorliep er vervolgens alle jeugd teams, vanaf de  
C-junioren als basis speler. De technisch goed onderlegde  
vleugel aanvaller wist zelfs een plek te veroveren in de 
Nationale O17-selectie. Ook het jaar bij de Groningen 
 beloften was veelbelovend, met als beloning het tekenen 
van een contract. Helaas sloeg het noodlot toe. In de 
 laatste competitie wedstrijd scheurde hij zijn  kruisbanden.  
 
Wat volgde was een lange revalidatie en ondanks  volledig 
herstel van de knie slaagde hij er niet in weer op het  
succesvolle niveau terug te keren. Ook niet bij de  
v.v. Emmen, dat net was gepromoveerd naar de eredivisie 
en waar andere spelers-prioriteiten kwamen te liggen.  
En niet bij Harkemase Boys, waar de speelwijze hem  
minder aansprak en het plezier verdween. Hij vertrok er 
na een half jaar en kon daardoor zijn studie commerciële 
economie meer aandacht geven. Dat plezier hoopt hij  
nu weer terug te vinden bij zijn oude club Hoogezand.  
Als een aanvallende speler, voorin of op het middenveld, 
met veelvuldig balbezit. 

Bij dat streven zal hij in de eerste selectie ook te maken  
krijgen met Felipe Marcal Pinheiro die 2 jaar bij PKC ‘83 
speelde en Ruben Wolthuis die  terugkeerde na een jaar  
Veendam 1894.  Beiden speelden eerder ook in de  
Hoogezand-jeugd. We wensen ze allemaal een blessure-
vrij, plezierig en succesvol voetbal seizoen toe.

V.l.n.r. Felipe Marcal Pinheiro, Kasper Oldenburger en Ruben WolthuisRachid Abba



Wie, wat is HEPRO, 
DE NIEUWE HOOFDSPONSOR  

VAN V.V. HOOGEZAND?

HEPRO Kunststof kozijnen in Zuidbroek  
wordt de komende 3 jaar Hoofdsponsor  
van de voetbalvereniging Hoogezand.  
Wat gaan we voor elkaar betekenen?  
Medio december 2020 vervangt HEPRO  
de aluminium pui en al het enkel glas,  
niet alleen in de kantine maar ook in  
de keuken, hoofdbestuurskamer en  
jeugdcommissiekamer. Er worden  
kunststofkozijnen geplaatst voorzien  
van HR+++ glas, wat een enorme  
besparing aan energie zal opleveren.

Danny Wolthuis, directeur van HEPRO heeft met ons 
meegedacht hoe wij een en ander het beste kunnen 
realiseren. Diverse gesprekken zijn gevoerd en er is 
een prachtige offerte opgesteld. HEPRO heeft in het 
project een belangrijke financiële bijdrage geleverd.

Zoals gezegd zal dit project in December 2020 starten,  
ook vrijwilligers van de voetbalvereniging Hoogezand 
zullen hand-en-spandiensten hierbij verrichten.
Wij hopen bij de nieuwjaarsreceptie het resultaat aan  
de leden te kunnen laten zien. In de deuren van de  
kantine zal HEPRO zijn logo aanbrengen.

Wij zijn HEPRO zeer erkentelijk dat zij de komende  
drie jaar op het shirt van het 1ste team te zien zal zijn.  
Ook zijn naam en logo van HEPRO mooi weergegeven  
op het scorebord op het hoofdveld van sportpark  
de Kalkwijck. 
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MEER WETEN OVER DE KUNSTSTOFKOZIJNEN  
VAN HEPRO?
Ga naar: hepro.nl  

of bezoek de showroom: Eg-Weg 8, 9636 HX Zuidbroek
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V.V. HOOGEZAND & HEPRO
Sinds 1 juli jl. is HEPRO trotse hoofdsponsor van de 
voetbalclub v.v. Hoogezand. Het eerste elftal zal de  
komende 3 jaar in wedstrijdshirts spelen met het 
HEPRO logo op de borst. De v.v. Hoogezand, heeft 
een groot sportcomplex met veel teams, sponsoren 
en vrijwilligers. 

Ze richten zich vooral op regionale voetbalactiviteiten, 
duurzaam complexbeheer en geloven in de kracht van 
sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Aankomend 
seizoen speelt het eerste van v.v. Hoogezand in de  
1e Klasse F op zondag, er gaan dus veel uitwedstrijden 
gespeeld worden in provincies Groningen, Friesland 
en Drenthe. 

HEPRO draagt graag mee aan een duurzame sport-
accommodatie, daarom voorzien wij eind 2020 het 
sportcomplex van kunststof kozijnen en HR+++ glas.

HEPRO wenst de v.v. Hoogezand heel veel succes het 
komende seizoen!

Op de foto’s ziet u de ondertekening van het contract  
door Danny Wolthuis, directeur HEPRO en Andy Kasto,  
voorzitter van v.v. Hoogezand. Ook ziet u dat de  
voorzitter een ingelijst shirt met het logo van HEPRO  
overhandigt. Gelukkige gezichten in de bestuurskamer  
van v.v. Hoogezand.



OUD 1E ELFTAL SPELER GERRIT SCHOLTENS

“The Living legend  
van Hoogezand” 
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1955.  
Hoogezand speelt thuis op het legendarische 
sportveld “Achter Hommes’. Jeugdsentiment 
komt naar boven als ik eraan denk.  
De wedstrijd begint om 14.30 uur. Ruim  
voor de aanvang ga ik al naar het veld.  
Bij aankomst zijn de opengeknipte jute   
zakken al langs de hekken opgehangen  
om te voorkomen dat niet betalende  
toeschouwers van buiten de omheining  
de wedstrijd  kunnen volgen.

Als straatvoetballer zal ik pas op 15-jarige leeftijd lid 
 worden van Hoogezand, dus geen gratis entree.  
Een kinderkaartje is te duur voor mij (50 ct.). Dus dan 
maar stiekem door de fietsenstalling over het hek bij de 
 pisbakken geklommen. Snel kijken of kapper de Jonge,  
die de  kaartjes scheurt, mij niet ziet en dan het veld  
op geglipt. Als ik merk dat niemand mij heeft gezien kan ik 
weer bevrijd  ademhalen en ik duik onder tussen de reeds 
 aanwezige toeschouwers. Ik zie de Hoogezand-coryfeeën  
één voor één het veld op fietsen, tas op het stuur en 
soms een dame achterop, naar de houten tribune met 
daaronder de kleedkamers.

Vlak achter het doel (aan de Parallelweg) staat het  
gebouw van instituut Hommes. “Hommes” met aan 
het hoofd de heer Büller, stond bekend als het streng-
ste  internaat van Nederland. Speciaal voor (rijkeluis’) 
kinderen dieniet wildenluisterenofleren.Sommige 
ouders waren gescheiden of werkten in het buitenland.  
Aanvankelijkhad hetinstituuteeneigen5jarige 
HBS-opleiding, later gaan ze naar het Dr. Aletta Jacobs- 
lyceuminSappemeer.Enkele vande“tuuten”waren 
goede voetballers en speelden zelfs in ons eerste elftal.  
Maar de meeste tuuten waren hockeyers, ze werden  
echter geweigerd bij de   plaatselijke hockeyclub DASH.  
Daarop richtte Büller een eigen internaatselftal op  
(IHHC) dat deel nam aan de  noordelijke hockey- 
competitie en zelfs noordelijk  kampioen werd.  
Ze streefden daarmee Dash voorbij.
 

Langzaam sluiten zich de rijen langs het veld en dan is het 
tijd om mijn plaats in de skybox in te nemen. Skybox, zult 
u zeggen. Ja inderdaad, volgens mij de eerste skybox van 
Nederland.

Ik klim vlak achter het doel de brandladder van het 
 Hommesgebouw op en installeer mij op het plateau, een 
ijzeren rooster, op de bovenste verdieping. Ik zit bijna boven 
het doel. Er volgen ook nog wat inmiddels  gearriveerde  
vriendjes. We hebben een subliem  overzicht over het veld 
(zie foto op rechter pagina). Ik weet dat er snel  iemand 
langs komt om ons weer naar beneden te commanderen. 
Maar de zachte dwang kunnen we wel doorstaan en tot 
hard ingrijpen zal het toch niet komen. Zo kunnen we de 
hele wedstrijd volgen vanuit deze  unieke positie.

Wat opvalt is de grote publieke belangstelling, bij  belangrijke  
wedstrijden staan er vaak veel meer dan 1000 bezoekers 
langs de lijn. Ook opmerkelijk is het  tenue. Het wisselde 
wel wat in die jaren maar de (toen al lange) korte  broeken 
waren altijd wit. (Ik vraag mij wel eens af “wat zijn de 
oorspronkelijke clubkleuren van  Hoogezand”, op de 
site staat rood-zwart). Opvallend was ook de  “kontzak” 
op de witte broek waar altijd een gestreken zakdoek in 
werd  gestoken voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd, 
na  enkele snotneuzen, stoomde de back op langs de lijn 
met een  “wapperende vlag” uit z’n kontzak. Ik geniet van 
de entourage en het voetbal. En vooral van één van de 
 opvallendste spelers in die tijd: Gerrit Scholtens.

2020.  
Nu, 65 jaar later, zit ik tegenover 
Gerrit aan de keukentafel. Met zijn 95 jaar  
inmiddels de oudste ex-speler van de  
v.v. Hoogezand. Ondanks zijn leeftijd heeft  
Gerrit nog altijd een brede interesse in het 
wereldgebeuren, in het voetbal en natuurlijk 
in de v.v. Hoogezand. 

Gerrit: “Op zondagavond zoek ik nog altijd de uitslag  
op van de club. Verder speelt mijn achter-kleinzoon  
(Dani Samiran) in de E1 (JO11) van Hoogezand.  
Hij doet het goed en is ook geselecteerd voor de  
voetbalschool van FC Groningen in Wildervank“.
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Gerrit met de winnaars van “De Gerrit Scholtens Future Cup” 

In augustus werd het voetbaltoernooi van de E-junioren 
(JO11) naar hem genoemd, er werd gestreden om 
De Gerrit Scholtens Future Cup.

Dan gaan we praten over zijn lange carrière bij Hoogezand.
Gerrit: “Ik ben geboren in 1925, vroeger eerst altijd met 
vriendjes na schooltijd een balletje getrapt. Ik ben pas  
op mijn 17de lid geworden van Hoogezand. Ik moest  
eerst leren en dan kwam de sport. Mijn broer Ludde,  
10 jaar ouder, speelde toen in het eerste elftal. En ik  
volgde hem snel.”

Gerrit groeide al snel uit tot een bepalende speler in 
het eerste elftal waarin hij tot zijn 37ste actief was.  
Een 20- jarige voetbalcarrière in het eerste elftal zegt veel 
over de kwaliteiten van Gerrit. Daarna werd ziin carrière 
afgebouwd in de veteranen. Na z’n eerste elftalperiode 
haalde Gerrit z’n trainersdiploma en was hij trainer van 
o.a. Kwiek, ZNC en Froombosch. In het eerste elftal was 
Gerrit al snel vermaard om zijn geslepen techniek, tactisch 
inzicht en scorend vermogen. In het jubileumboek van het 
50 jarig bestaan lezen we dat Hoogezand met 8-3 won van 
BNC met een dubbele hattrick van Gerrit.

Gerrit: “Ik stond bekend om mijn “mooie” voetbal, ik 
had een goede functionele techniek, handige trucjes en 
 scoorde ook veel met het hoofd, vooral door mijn goede 
timing en ik bereidde ook veel doelpunten voor”. 
 
Op mijn vraag of hij weet hoeveel goals hij heeft gescoord 
antwoord Gerrit: ”Ik zou niet weten hoeveel goals ik heb 
gemaakt, ik vond scoren bijna ‘gewoon’ ”.

In de periode 1947-1950 diende Gerrit als militair in 
 Nederlands Indië. “Hier speelde ik nog in het Nederlands 
Militair Indisch Elftal een wedstrijd tegen Indonesië.  
Indonesië werd toen zelfstandig, heel veel publiek met  
op de tribune met o.a. president Soekarno”. 
Hoewel meestal spelers van de stad-Groningerclubs,   
Be Quick, Oosterparkers, GRC en Velocitas de voorkeur 
hadden, werd Gerrit toch ook regelmatig gekozen in  
allerlei regionale elftallen. Veel herinneringen aan zijn 
rijke carrière komen naar  boven. “Wij speelden tegen 
Muntendam uit, we gingen met bestuur en spelers op 
de fiets. Muntendam uit, altijd een harde, pittige partij. 
We kwamen op een gegeven moment met de koppen 
tegen elkaar en ik was even van de wereld. Maar trainer 
Hendrik Nijboer vond dat ik maar door moest voetballen. 
Ik speelde de wedstrijd uit maar op de terugweg werd ik 
duizelig op de fiets en heb overgegeven in een “Grunneger 
Moustoene”. Ik had dus een hersenschudding”. 
Net terug uit Indië speelde Gerrit in 1950 “Achter Hommes” 
tegen Oosterparkers, Hoogezand verloor met 1-0 en 
uiteindelijk werd Oosterparkers met 3 punten voorsprong 
kampioen. Gerrit:” Dat waren mooie wedstrijden met heel 
veel publiek, rijen dik, de mensen stonden op stropakken 
en wagens”. 

Gerrit was in z’n werkzame leven 45 jaar copywriter en 
schrijver van reclameteksten voor Atlanta, destijds de 
bekende kantoorboekenfabriek aan de Kerkstraat.
Invulling van de vrije tijd bestond niet alleen uit voetbal,  
hij beoefende ook veel andere sporten: “ Ja, mijn vrije tijd 
werd gevuld met sport, het ene wat fanatieker dan het 
andere maar ik deed ook aan o.a. handbal, gymnastiek,
atletiek, fietsen en wandelen. En ik heb tot op hoge leeftijd 
ook nog getennist”.
 
Dan wordt het tijd om afscheid te nemen van Gerrit, een 
Hoogezandster in “hart en nieren”. Een “klassieker” bij de 
v.v. Hoogezand die eigenlijk een “Echt Monument” verdiend!

1953: Hoogezand-BNC 8-3 met dubbele hattrick van  
Gerrit Scholtens, hier scorend



“Geen tijd...?   
Bestaat niet!
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Al meer dan 50 jaar lid van de v.v.Hoogezand. 
Een club waar ik veel aan te danken heb. De 
club zorgde voor een belangrijke bijdrage 
aan de invulling van mijn jeugd. Ook nog het 
voorrecht gehad om een jaar of 10 in het 
eerste elftal te spelen. Daarna afbouwen in 
lagere elftallen tot en met veteranenvoetbal. 
Op mijn 65ste gestopt omdat een knie tegen-
stribbelde. En zo ben ik door de jaren heen 
een echte Hoogezandster geworden. Tijdens 
mijn werkzame leven ook 15 jaar vrijwilliger 
geweest bij de ponyclub van mijn dochter. 
Ik had weliswaar niets met paarden maar 
vindt dat je ook verplicht bent je bijdrage te 
leveren aan het verenigingsleven als je kind 
daar deel van uitmaakt. 

 

Maar terug naar onze voetbalclub. Ongeveer 50 jaar 
heb ik dus geprofiteerd van de tijd en het werk van 
vele vrijwilligers. 

Talloze bestuursleden, (jeugd)leiders, lijnentrekkers, 
 klussers, kantinepersoneel, schoonmakers, sponsor-
wervers enz. hebben ervoor gezorgd dat ik bij Hoogezand 
altijd met veel plezier heb kunnen voetballen.  Jarenlang 
heb ik mij een profiteur gevoeld die gebruik heeft 
gemaakt van de tijd die al die vrijwilligers (altijd zonder 
vergoeding!) in de club hebben gestoken.

Als de club, dank zij de vele vrijwilligers, je zoveel heeft 
gegeven ben je ook wel verplicht iets terug te doen.
Om deze schuld in te lossen heb ik besloten, vooral 
gespecialiseerd in dom werk, mij aan te melden bij het 
klusteam.

Het klusteam van v.v. Hoogezand. De foto is gemaakt toen er nog geen Corona was.
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Samen met vakmannen als Fokke, Geert, Jan, Gerrie, 
Luppo, Roy en Eddy allerlei werkzaamheden uitvoeren op 
de velden van de club op vrijdagmorgen. En vooral ook 
gezellig koffiedrinken en ouwehoeren. Met Fokke vorm 
ik het duo Fokke en Sukke(l). Samen trekken wij de lijnen. 
Als de lijnen kaarsrecht zijn is het duidelijk dat Fokke dat 
heeft gedaan....
 
Nu ik meer betrokken ben bij de club merk ik dat het 
steeds moeilijker wordt om de vereniging draaiende te 
houden. In deze tijd van individualisering wordt het steeds 
moeilijker om mensen te vinden die tijd beschikbaar willen 
stellen voor de club. Met name voor de jeugd (leiders, 
 trainers) en andere (o.a. bestuurs) functies zijn steeds 
minder mensen bereid de club te helpen.  Tegenwoordig 
is de keuzemogelijkheid om je vrije tijd door te brengen 
veel groter dan vroeger. Maar dit mag geen excuus zijn 
waarom je niet iets voor de club kunt betekenen.

Het is natuurlijk niet alleen de v.v. Hoogezand; vele 
clubs zitten met dit probleem. Als er een groter tekort 
aan  vrijwilligers komt, ziet het er naar uit dat straks een 
 amateurvereniging alleen nog kan draaien op (semi)- 
professionele, betaalde krachten. Of op vrijwilligers 
die  alleen nog iets willen doen tegen een vrijwilligers-
vergoeding. Dit betekent hogere contributies en minder 
betrokkenheid en samenhang in de club. Daar moeten 
we dus niet naar toe.

OOK ZO IETS…….
Als je 25, 40, 50 of 60 jaar lid bent krijg je een speld-
je, hoef je verder niets voor te doen, alleen dankzij 
 vrijwilligers heb je jarenlang met plezier gevoetbald.  
Bij diezelfde vrijwilligers, het is zo vanzelfsprekend dat 
ze er voor je zijn, wordt verder nauwelijks stilgestaan.  
Dus wat mij betreft: alleen nog speldjes voor de 
 vrijwilligers die jubileren…... Zij zijn er voor anderen!

Als mensen worden gevraagd iets te doen voor de club 
is het meest gegeven antwoord: “geen tijd”.  Een vreemd 
gezegde, want ieder heeft toch evenveel tijd, namelijk 
24 uur in een etmaal. Maar het is zo lekker  makkelijk om 
eronderuit te komen. Je durft niet te zeggen dat je er geen 
zin in hebt want dat is toch iets minder acceptabel en 
komt eigenlijk ook wel een beetje asociaal over.  
Want: hoezo geen tijd? Voor de meeste mensen geldt 
doordeweeks 8 uur werken, 8 uur slapen en 8 uur vrije tijd 
en in het weekend 2x 16 uur vrije tijd! Dan moet het toch 
mogelijk zijn wat uurtjes in de club te steken.

De echte reden om niet iets voor de club te kunnen doen 
is dat je andere dingen belangrijker, interessanter of  leuker 
vindt. Het is dus een kwestie van prioriteiten stellen!  
Men spreekt wel van andere tijden na de coronacrisis.  
Er zijn minder keuzemogelijkheden om je vrije tijd door te 
brengen en hopelijk heeft dit tot gevolg dat mensen in hun 
tijdsbesteding andere keuzes maken en hun sociale hart 
meer laten spreken. Bijvoorbeeld door je in te zetten voor 
je club. Zet Hoogezand op 1, het is leuk om samen iets te 
doen, je bent nuttig bezig en hebt meer leuke contacten. 
Dat zal jezelf toch vaak een prettiger gevoel geven dan 
(zogenaamd) belangrijkere, interessantere en leukere 
bezigheden! 

Veel leden zijn al tientallen jaren actief als speler of 
 hebben lang bij de club gespeeld en hebben dus ook al 
die tijd geprofiteerd van andere vrijwilligers. Ik zou zeggen: 
“Heren, wordt het niet eens tijd om iets voor de club terug 
te doen!” En als het jezelf dan absoluut niet lukt; ook je 
vrouw, zoon, dochter, vader, moeder en vriendin, zijn van 
harte welkom om wat uurtjes nuttig bezig te zijn bij de 
club. Op allerlei gebied is er altijd wel iets te doen.
Als dat allemaal niet lukt bedenk dan een betere reden 
dan “geen tijd”. Want dat bestaat niet!

Tiddo van der Ark

Doe iets terug voor de club  

OOK JIJ !!!!



Eerste selectie v.v. Hoogezand seizoen 2020-2021
Achterste rij van links naar rechts: 1: Ruben Wolthuis, 2: Justin Slor, 3: Teun Hoekstra, 4: Harmen v/d Klok, 5: Heine Uuldriks, 6: Sebastiaan Wollinga

2e rij van achter links naar rechts: 7: Arnold Slagter, 8: Robert Hamming, 9: Gerwin Bodewes, 10: Junior Vos, 11: Peter van Son, 12: Jeffrey Krebs, 13: Patrick Johannes
In het zwart van links naar rechts: 14: Luuk Tooren, 15: Pieter Polling, 16: Adrie Vos, 17: Gert Feenstra, 18: Jordy van Wijk, 19: Roland Beuvink

Voorste rij voor de boarding van links naar rechts: 20: Michiel Smit, 21: Felipe Marcal Pinheiro, 22: Lennon Schoolbaar, 23: Jimmy Anakotta, 24: Jules Anakotta, 25: Kasper Oldenburger, 26: Julian Fluks
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 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

co
m

pr
in

t l
og

o 
20

08
 d

ef
.in

dd
   

1
10

-1
1-

20
08

   
19

:5
8:

42

Drukkerij Comprint B.V.  
Noorderstraat 81-83   
9611 AB  Sappemeer   
(0598) 39 33 88   

info@comprint.nl  
www.comprint.nl 

drukwerk
altijd tot 
in de ....... 
verzorgd

comprint algemeen 135x91 mm staand.indd   1 13-09-16   10:48

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

tweede selectie v.v. Hoogezand seizoen 2020-2021
Achterste rij van links naar rechts: 1: Bert v/d Veen, 2: Rachid Abba, 3: Karim Kadi Haja, 4: Melvin Thoma, 5: Bert Jan Huizing,  

6: Merijn v/d Veen, 7: Dennis Thoma, 8: Tom Kasto, 9: Dominique van Emmerik
2e rij van achter links naar rechts: 10: Ruben Oldenburger, 11: Lars Wollinga, 12: Rowendall Douwsma, 13: Antonie Strating, 14: Jamerson Sambre

Voorste twee rijen van links naar rechts: 15: Andy Hoogeveen, 16: Tobias v/d Berg, 17: Leander Ottens (keeper),  
18: Ryan v/d Veen, 19: Robin de Groot
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Het seizoen 2020/2021 is net begonnen. Voor 
alle betrokkenen was de start wat onwennig 
na het vorige seizoen dat abrupt werd onder-
broken vanwege alle maatregelen die samen-
hingen met het Covid-19 virus. Ondanks dat 
het virus nog niet voorbij is, moet het vizier 
weer op de toekomst gericht zijn.

Wij willen ons blijven onderscheiden met de kwaliteit van 
onze jeugdopleiding. Een groeiend ledenaantal is mooi, 
maar wel als dat gepaard blijft gaan met een goede  
begeleiding en opleiding van onze jeugdspelers. Daarom 
hebben we nu twee Technisch Jeugdcoördinatoren  
aangesteld; Kasper Oldenburger voor de bovenbouw 
(JO13 t/m JO19) en Melvin Post voor de onderbouw  
(JO7 t/m JO12). Zij hebben als voornaamste taak om  
de kwaliteit binnen de jeugdopleiding te bewaken. Dat 
zullen zij onder meer doen door trainers te begeleiden  
en door zicht te blijven houden op de ontwikkeling van  
de individuele jeugdspelers. We vinden het belangrijk  
dat iedereen op een voor hem of haar passend niveau 
speelt om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. 

In de onderbouw houden we nauwlettend de ont- 
wikkelingen binnen het net door de KNVB geïntroduceerde  
4-fasen voetbal in de gaten. Onderbouw teams spelen 
sinds de start van dit seizoen in 4 fasen hun competities. 
Na iedere fase geeft dit ons de mogelijkheid om nieuwe 
teams in te schrijven of aan te passen. Op die manier  
kunnen we spelers ook tijdens het seizoen telkens op  
het juiste niveau plaatsen, met als einddoel een betere 
ontwikkeling van de speler.

Sinds de start van dit seizoen hebben we onze groep 
jeugdtrainers enorm zien groeien. Voor de zomer was 
het al gelukt om voor ieder jeugdteam weer een ervaren 
trainer aan te trekken. Inmiddels zijn bijna alle teams al 
van twee trainers voorzien! Tel daarbij nog alle oudere 
jeugdspelers uit de JO17 en JO19 op, die bij de jongere 
teams stage lopen voor hun opleiding, dan kun je met 
recht spreken van een ontzettend grote groep aan  
begeleiders van onze jeugdspelers. En dat moet ook,  
want op die manier onderscheiden wij ons van andere 
verenigingen. 

Naast voldoende begeleiding is het ook zaak om het  
niveau van de begeleiding op peil te brengen en houden.  
Daarom zullen we, zodra de KNVB dit weer mogelijk 
maakt, onze jeugdtrainers weer laten deelnemen aan  
de opleidingsactiviteiten van de KNVB zoals de module 
Jeugd Voetbal Trainer Coach. Op die manier kunnen  
we toe werken naar zoveel mogelijk gecertificeerde  
jeugdtrainers voor de teams.

Los van de kwaliteit van de jeugdopleiding is plezier een 
van de belangrijkste drijfveren van jeugdspelertjes om bij 
ons te komen voetballen. We gaan ons er voor inzetten 
om dit seizoen, binnen de maatregelen die de RIVM  
voorschrijft, leuke activiteiten te organiseren voor de  
jeugd naast het voetbal. Ondanks dat we wat beperkt  
zijn vanwege de opgelegde maatregelen, willen we er  
voor de jeugd weer een topseizoen van maken!

Marc Scheffers, jeugdzaken

VOORWOORD 

Jeugdvoorzitter
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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
Van Neckstraat 1a

9601 GW Hoogezand

T: 0598 392733

F: 0598 397816

E: info@mf-borger.nl

I : www.mf-borger.nl

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m woensdag: 09.00 tot 18.00 uur
donderdag koopavond: 09.00 tot 21.00 uur
vrijdag koopavond: 09.00 tot 21.00 uur
zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur

LAAGSTE PRIJSGARANTIE!
GRATIS P VOOR DE ZAAK
CBW ERKEND
GRATIS BEZORGING

DE ALLERMOOISTE MEUBELS VOOR DE ALLERBESTE PRIJS!

MEUBELHALLEN KOLHAM B.V. Knijpslaan 182, 9615 BJ Kolham Telefoon: 0598 - 39 48 98 info@meubelhallenkolham.nl www@meubelhallenkolham.nl

MEUBELS  •  VLOEREN •  GORDI JNEN •  KEUKENS •  SLAAPAFDEL ING

EERLIJK EN DESKUNDIG
ADVIES - EIGEN MONTEURS 
EN STOFFEERDERS

Quality from Germany

COWYCOWYCOWY

Waarom moeilijk doen 
als het samen kan!

www.multimediagroup.nl
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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.
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Van Neckstraat 1a

9601 GW Hoogezand

T: 0598 392733

F: 0598 397816

E: info@mf-borger.nl

I : www.mf-borger.nl

www.studioload.nl



Vanaf 2015 past het bij de filosofie van FC Groningen om gescoute E-en F pupillen (JO8-JO11) in hun 
eigen omgeving te laten voetballen. De talenten blijven lid bij hun eigen amateurvereniging en  
krijgen daarnaast op zondagochtend een extra training aangeboden op één van de vier RVBS  
(RegionaleVoetBalSchool)-locaties van de FC, Groningen, in Zuidhorn, Bedum, Assen of Wildervank. 

Ook veel geselecteerde jongere Hoogezand-talenten 
 trainen op zondagmorgen bij de RVBS locatie van de  
FC in Wildervank. Vanuit de oudste groep (O11), kunnen 
spelers doorstromen naar de O12 van FC Groningen,  
het eerste jeugdelftal van de Opleiding. Onderstaand  
is te zien dat Hoogezand de laatste jaren één van de  
“hofleveranciers” van FC Groningen is. Afgelopen jaar  
waren 11 spelers  geselecteerd voor de voetbalschool  
van FC Groningen, dit jaar nemen weer 8 spelers deel.

Drie spelers van Hoogezand (die tot de O11 groep 
 behoren) hebben inmiddels al te horen gekregen dat zij 
per volgend seizoen (2021/2022) instromen in de O12 
van FC Groningen: David Behling, Sylvan Hoogeveen  
en Luuk Wierda.

De volgende spelers zijn de afgelopen jaren vanuit  
de Hoogezand-jeugd doorgestroomd naar de  
FC Groningen-jeugd:

O12. Ihsan Koseoglu (10 jr.)
 Deon Kasto (11 jr.)

O13. Marouane Bekkour (12jr.)

O14. Aladji Haji Dumbuya (13 jr.)

O16. Jasper Meijster (15 jr.)

O18. Wouter Prins (16 jr.)

O21.  Kian Slor (18 jr.), contractspeler,  
maakt ook deel uit van eerste selectie 

  Thijs Dallinga (20 jr.), contractspeler,  
maakt ook deel uit van eerste selectie 

 Thom van Rotterdam (18 jr.)

Bij de FC Emmen speelt Keziah Veendorp (23 jr.) in het 
eerste elftal. In augustus debuteerde Luciano Carty (18) in 
de eredivisie, hij speelde tot de C-junioren bij Hoogezand.

Veel jeugdspelers van Hoogezand hebben ook in het  
verleden gespeeld in de jeugd van FcC Groningen of  
FC Emmen en zijn toch afgevallen. Sommigen zijn terug-
gekeerd bij de v.v. Hoogezand, anderen zijn contractspeler 
bij (betalende) amateurclubs op een hoger niveau. 

Ex-Hoogezand jeugdspelers die op top-amateur-divisie- 
niveau actief zijn:
Matthijs Hardijk (22 jr.): via FC Groningen,  
Harkemase Boys, Jong AZ, opnieuw FC Groningen  
nu speler van HHC Hardenberg ( 2de divisie).
Justin Mulder (24 jr.): via de Fc Emmen nu bij ACV  
(3de divisie).
Dennis van Duinen (23 jr.): via FC Groningen en  
FC Twente jeugd nu bij Harkemase Boys (3de divisie)
Mart Bloeming (19 jr.): via FC Emmen jeugd en  
Hoogezand nu bij Harkemase Boys (3de divisie)
Tapmahoe Sopacua (20 jr.), zat vanaf 2010 in de  
jeugdopleiding van FC Groningen, kreeg vorig jaar  
een contract bij de eerste selectie, maar viel dit jaar af. 
Nieuwe club nog niet bekend.

V.V. HOOGEZAND 
één van de “hofleveranciers” van 
BVO’s en betalende amateurclubs
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FC Groningen – Heracles, Kian Slor scoort eerste treffer in de 
seizoensvoorbereiding.
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v.v. Hoogezand is een florerende voetbalclub met 600 leden en goed presterende teams.  
Er is een grote regionale uitstraling. Graag willen wij u uw aandacht vestigen op de  

sponsormogelijkheden van de voetbal vereniging Hoogezand:  
 

• HOOFD- sponsorschap • STER- sponsorschap • CO-sponsorschap • Scorebord •  
Reclamebord • Reclamedoek • Balsponsor • Kledingsponsor (senioren)  

• Kledingsponsor (O13 t/m O19) • Kledingsponsor (O7 t/m O12) •  
Advertentie Kerstkrant • Advertentie presentatiegids • Advertentie programmaboekje

 
De nieuwe sponsoren die we vanaf 1 juli 2020 hebben mogen verwelkomen.

Word ook  
sponsor van 

v.v. Hoogezand! 

Sponsor worden? 

Andy Kasto 06-10113114
Piet Pruim 06-30432023
Ruud Kuiper 06-13685565
Willem Hulshof 06-53554401
Gert Feenstra 06-13657104
sponsoring@vvhoogezand.nl 

Wanneer u belangstelling heeft zullen  
wij persoonlijk contact met u opnemen.

Indien u belangstelling heeft voor één van genoemde onderwerpen, verzoeken 
wij u dit aan ons door te geven. Iemand van de sponsorcommissie van de  
voetbalvereniging Hoogezand zal daarna direct contact met u opnemen.  
 
Wij hopen dat op deze manier veel bedrijven en  instellingen een bijdrage  
willen leveren aan de financiële en sportieve ontwikkelingen van de grootste 
voetbal vereniging in de gemeente Midden-Groningen.
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Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugd- fonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen 

waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag 
 indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, 
bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal  
wijkteam,  schuldhulpverlening of van jeugdzorg.  
Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in  
aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is,  
kan je kind vaak al binnen drie weken sporten.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in  
de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen  
op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur  
(www.jeugdfondssportencultuur.nl).

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op 
basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de  

benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt 
de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt 
eventueel ook een waardebon voor attributen, die 
 ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt.  
De intermediair kan daar meer over vertellen.
Dus ook voor mensen die het niet “breed” hebben, is er 
toch de mogelijkheid om lekker te gaan voet- ballen.  
Laat kinderen niet aan de zijlijn staan, meedoen !! 

Het Jeugdfonds  
Sport & Cultuur helpt!

De voetbalvereniging Hoogezand is ten aanzien 
van complexbeheer en Duurzaamheid weer 
enkele stappen verder.

•  De CV/HR ketel in de kantine is vervangen door de 
 Energiewacht

•  In de tweede helft van december 2020 wordt gestart met 
dubbele beglazing (HR++ glas) en kunststofkozijnen in de 
kantine en de bestuurskamer en jeugdcommissiekamer 
door HEPRO Kunststof kozijnen te Zuidbroek, tevens 
onze hoofdsponsor

•  Ook wordt in het najaar gestart met een Miniveld voor de 
jeugd Pannakooi en Speeltoestellen. Dankzij subsidies, 
sponsoring, acties etc. kunnen we e.e.a. realiseren

•  Nieuwe aluminium doelen, groot en klein t.b.v. de jeugd

•  v.v. Hoogezand heeft een aanvraag ingediend  
Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud  
sportaccommodaties. Deze subsidie is inmiddels  
toegekend. O.a. zal de subsidie aangewend worden  
t.b.v. een geheel nieuw dak op de kantine, inclusief  
geheel nieuwe isolatie. 

Naast bovenstaande zijn er nog meer wensen.  
Upgrade van kleedkamers, LED verlichting in de kantine, 
bestuurskamer en jeugdcommissie kamer.  
Ook denken we aan nieuwe waterleidingen.

Wij zoeken enthousiaste mensen,  
die ons daarbij willen helpen om op  

termijn de plannen te verwezenlijken!

Duurzaamheid bij v.v. Hoogezand  
weer een stap verder

Andy Kasto 06-10113114
Piet Pruim 06-30432023
Ruud Kuiper 06-13685565
Willem Hulshof 06-53554401
Gert Feenstra 06-13657104
sponsoring@vvhoogezand.nl 

Wanneer u belangstelling heeft zullen  
wij persoonlijk contact met u opnemen.



OVERZICHT SPONSOREN 2020 - 2021
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
Masaja - Stukadoorsbedrijf
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
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
Willem Hulshof, lid willemhulshof@home.nl 06-53554401
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:
Marc Scheffers, voorzitter JC
Jan Bakker, lid   

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
Sief Ronde
Piet Pruim, sponsorcommissie

Foto’s:
Eddy Nieuwold,  
Froukje Homans,  
VenemaMedia

Acquisitie:
Gert Feenstra, sponsorcommissie

Ontwerp en opmaak: 
Paul Top, StudioLoad

Druk:
Comprint Sappemeer

Oplage:
750 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!
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Datum Tijd  Thuis  Uit  

20 sep 14.00  GRC Groningen   v.v. Hoogezand  

 

27 sep 14.00  v.v. Hoogezand   Germanicus  
 

4 okt 14.00  VKW   v.v. Hoogezand  

 

11 okt 14.00  v.v. Hoogezand   vv Sneek Wit Zwart  
 

18 okt 14.00  v.v. Hoogezand   Gomos  
 

25 okt 14.00  FVC   v.v. Hoogezand  

 

1 nov 14.00  v.v. Hoogezand   SVBO  
 

8 nov 14.00  V.V. Heerenveen   v.v. Hoogezand  

 

22 nov 14.00  v.v. Hoogezand   Jubbega  
 

29 nov 14.00  Noordster   v.v. Hoogezand  

 

6 dec 14.30  SC Stadspark   v.v. Hoogezand  

 

13 dec 14.00  v.v. Hoogezand   Roden  
 

17 jan 14.00  WVV   v.v. Hoogezand  

 

24 jan 14.00  v.v. Hoogezand   V.V. Heerenveen  
 

31 jan 14.00  Gomos   v.v. Hoogezand  

 

7 feb 14.00  v.v. Hoogezand   GRC Groningen  
 

28 feb 14.00  SVBO   v.v. Hoogezand  

 

7 mrt 14.00  v.v. Hoogezand   WVV  
 

14 mrt 14.00  Jubbega   v.v. Hoogezand  

 

21 mrt 14.00  v.v. Hoogezand   VKW  
 

28 mrt 14.00  Roden   v.v. Hoogezand  

 

11 apr 14.00  v.v. Hoogezand   Noordster  
 

18 apr 14.30  Germanicus   v.v. Hoogezand  

 

25 apr 14.00  v.v. Hoogezand   SC Stadspark  
 

9 mei 14.00  v.v. Hoogezand   FVC  
 

16 mei 14.00  vv Sneek Wit Zwart   v.v. Hoogezand  

 



HORA SICCAMASTRAAT 2   9601 KK HOOGEZAND   TEL. 0598-397452


