Het seizoen 2018/2019 zit erop. Voordat je ongetwijfeld gaat genieten van een heerlijke vakantie, informeren we je
graag over het laatste nieuws.

Kampioenen I
Het seizoen leverde in meerdere opzichten kampioenen op. Het JO10-1 team had zich gekwalificeerd voor de finale
van de Jan Vreman Bokaal die half mei tijdens de rust van de wedstrijd De Graafschap-Ajax plaatsvond. En het team
won en mocht daarom de bokaal mee naar huis nemen.
De jongens en meiden van JO15-3 waren de eersten die een kampioenschap binnenhaalden. In hun laatste
competitiewedstrijd op zaterdag 25 mei konden ze kampioen worden door Spero te verslaan. En dat deden ze.
Klasse!
In datzelfde weekend won het eerste elftal zijn laatste competitiewedstrijd van GSV en bereikte daarmee de
nacompetitie. Een mooie prestatie, maar het kon nog mooier. De volgende wedstrijd tegen GWVV won het team
en ook de allesbeslissende wedstrijd tegen UDI werd gewonnen. Daarmee speelt het eerste elftal volgend seizoen
in de derde klasse. Geweldig!

Kampioenen II
Ook de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor onze 43 e rommelmarkt op Hemelvaartsdag zijn kampioenen.
Dankzij hen was het wederom een mooi evenement met een leuke bijdrage voor onze clubkas. Dank daarvoor.
En ook de organisatoren van de Keppelrun verdienen een compliment. Met een record aantal deelnemers en veel
publiek was het hardloopevenement natuurlijk de mooiste. De wisselbeker die onze vereniging beschikbaar heeft
gesteld, ging voor de tweede keer op rij naar JO11-1. Door de deelname van Kalle, Eijse, Siebe, Rick, Jibbe, Tom en
Florent waren zij overduidelijk de verdiende winnaars.

Noodkreet
HC ’03 is niet alleen een voetbalclub, maar staat ook midden in onze gemeenschap. Met de kermis, de Keppelrun,
het vliegerfeest of de rommelmarkt. We bieden voor ieder wat wils. Maar dat gaat niet zonder u. Zonder
vrijwilligers heeft HC ’03 geen bestaansrecht. Vandaar dat de vrijwilligers ons bloed vormen, dat wat ons tot in alle
ledematen laat bewegen.
Gelukkig hebben we veel mensen die zich met hart en ziel voor ons inzetten. Daar zijn wij ongelofelijk dankbaar
voor. Maar soms is dat niet genoeg. En dat punt hebben wij nu bereikt. HC ’03 is gezegend met een bloeiende
juniorentak. In vrijwel alle leeftijdscategorieën hebben we elftallen op de been kunnen brengen. Ook voor volgend
seizoen. En we willen niets liever dan onze spelers en speelsters goed begeleiden in hun sportieve, maar ook
sociale leven op en rond ons mooie sportcomplex. Daarvoor hebben we leiders en trainers nodig. Leiders die het
elftal aansturen, begeleiden en (naar vermogen) coachen, waarbij voetbalervaring handig is. Maar niet
noodzakelijk. En we zoeken trainers, die onze jongens en meisjes kunnen helpen in de ontwikkeling van hun
capaciteiten. Wij zoeken vooral leiders voor onze elftallen van 13 tot en met 18 jaar. Juist die jaren waarin
ontwikkeling zo belangrijk is en talent zich openbaart.

We vragen u, namens ons allen, om ons te helpen. Wij willen en kunnen u helpen om een passende functie te vinden
bij uw capaciteiten. Rang, stand, achtergrond, dat maakt allemaal niet uit. Als u maar een hart voor kinderen hebt,
gelooft in onze gemeenschap en sport leuk vindt. Wij hebben u dan heel graag bij ons team, zodat we kunnen blijven
zeggen: HC ’03, daar wil je bij horen! Voor vragen en of aanmeldingen mail dan naar info@hc-03.nl

Terugblik jeugdkamp
In een zonovergoten weekend van juni namen 61 jeugdleden deel aan het jeugdkamp op ons sportpark. Op
vrijdagmiddag vermaakten zij zich met een stormbaanrace, pionnen schieten, het letterpakkenspel, een quiz en
natuurlijk de disco. Op zaterdagochtend werd er gevoetbald en daarna gingen de jongste leden naar de Spelerij in
Dieren terwijl de oudste aanwezige leden hun kwaliteiten lieten zien bij het boogschieten. Na een patatje keerden
ze op zaterdag aan het eind van de middag allemaal moe maar voldaan huiswaarts. Dank aan de vrijwilligers die dit
mogelijk hebben gemaakt.

Gebruik velden
Met uitzondering van het vliegerfeest zijn de velden vanaf 18 juni gesloten. Op donderdag 15 augustus start de
selectie met de eerste training. Vanaf zondag 18 augustus zijn de velden weer toegankelijk voor alle elftallen.
Het schema voor de trainingstijden volgt binnenkort.

Meidenvoetbalschool HC ’03, GSV ’38 en Angerlo Vooruit
HC ’03, GSV ’38, Angerlo Vooruit en HC ’03 hebben de intentie uitgesproken om vanaf komend seizoen te starten
met een meidenvoetbalschool. Doel is om voor meiden vanaf de teams JO-13 tot en met JO-17 maandelijks een
extra trainingsmogelijkheid te bieden.
Meidenvoetbal zit in de lift. Volgens cijfers van de KNVB blijkt dat jongens-, heren- en zaalvoetbal afneemt, terwijl
het aantal voetballende meiden juist stijgt. De successen van het Nederlands Vrouwenelftal spelen hierbij
ongetwijfeld een rol. Met name de wat grotere amateurverenigingen spelen slim in op deze groeigroep en zien met
specifiek beleid meiden van andere verenigingen overstappen.
Om het meidenbestand op peil te houden en te laten groeien willen HC ’03, GSV ’38 en Angerlo Vooruit met de
voetbalschool meiden een aantrekkelijk alternatief bieden in de vorm van extra trainingsfaciliteiten. Daarnaast
hopen de verenigingen op een aanzuigende werking van de meidenvoetbalschool, zodat elke vereniging nieuwe
voetballende meiden kan verwelkomen. De meiden blijven bij hun eigen vereniging trainen en voetballen, maar
krijgen middels de voetbalschool extra mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.
Het idee is om vanaf september te starten met de trainingen, die onder ambitieuze leiding staan en uitdagende
oefenstof bieden. De trainingen vinden plaats op elke laatste zondagochtend van de maand van 10.00 tot 11.30
uur. De trainingslocatie varieert van Drempt, Giesbeek en Angerlo. De trainingen krijgen een open karakter zodat
ouders, familie en vriendinnen kunnen komen kijken. HC ’03, GSV ‘38 en Angerlo Vooruit hopen binnenkort met
gedetailleerde informatie te komen zoals een definitieve opzet en een jaarplanning.

Rabo Clubkas Campagne
Rabobank Graafschap organiseert voor verenigingen en stichtingen de Rabobank Clubkas Campagne. Als lid van de
bank ontvang je een persoonlijke uitnodiging met een unieke code waarmee je van 5 tot en met 19 september
online je stem kunt uitbrengen op een vereniging of stichting naar keuze. Hoe meer stemmen de verenigingen en
stichtingen verwerven, hoe groter de financiële bijdrage is die ze van de bank ontvangen.
HC ’03 en ’t Hessenhuus doen ook mee met als doel geld in te zamelen voor het verduurzamen van ons sportpark.
Let op: alleen leden van Rabobank Graafschap mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Het
lidmaatschap is eenvoudig aan te vragen via www.rabobank.nl/leden. Klanten die vóór 1 augustus 2019 lid

zijn, mogen meestemmen tijdens de campagne van 2019. Dus check even of je lid bent of vraag je
lidmaatschap alsnog aan zodat je in september kunt meestemmen en ons kunt helpen ons doel te bereiken.

Activiteiten
Vliegerfeest
Ook dit jaar is er natuurlijk weer een vliegerfeest op ons sportpark. Laat je verrassen door vliegers in allerlei mooie
vormen en kleuren en ga aan de slag om je eigen vlieger te maken. Het kan allemaal op zaterdag 13 juli van 11.00
tot 23.00 uur en zondag 14 juli van 11.00 tot 17.00 uur. Gratis entree. Jij komt toch ook?
Openstelling kermis
Ook dit jaar is ’t Hessenhuus met de kermis geopend. Op zondag 15 september van 16.00 tot 22.00 uur en op
maandag 16 september van 15.00 tot 22.00 uur. Beide dagen is er gezellige livemuziek en kun je genieten van een
heerlijke maaltijd voor 12,50 euro. Je kunt kiezen uit vier menu’s: gebakken schnitzel, shaslick, saté van de haas of
gebakken zalmfilet. Tot in ’t Hessenhuus!
Sportcafé
Voor alle vrijwilligers en sponsoren organiseren we op vrijdag 4 oktober een sportcafé met niemand minder dan
oud-wielerprof Gert Jakobs en Winterswijker Domien Esselink. Alle onderwerpen die in een voetbalkantine de
revue passeren, komen deze avond aan bod. Ze worden benoemd door Domien Esselink en door Gert Jakobs
voorzien van anekdotes uit zijn rijke en roemruchte wielerverleden. Speciale gast deze avond is onze hoofdtrainer
John Leeuwerik. Meer info volgt binnenkort.
Pubquiz
Het duurt nog even maar ook komend seizoen organiseren we in de winterstop weer een pubquiz. Dus gebruik de
komende maanden alvast om je kennis bij te spijkeren zodat je goed voorbereid kunt deelnemen. Meer info over
de data volgen aan het begin van het nieuwe seizoen.

Fijne vakantie!

Het bestuur van HC ’03

