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2 - voorwoord

vol door op de
ingeslagen weg!
Het is een zeer bijzondere tijd. Ook voor ons als
vereniging. Het elkaar elke week op en rond het
veld en in de kantine ontmoeten, is al langere
tijd niet of enkel zeer beperkt mogelijk. De
afgelopen maanden heeft dan ook duidelijk
gemaakt dat de vereniging meer is dan voetbal. De
onderlinge contacten zijn het meest waardevol
en die hebben we de afgelopen maanden toch wel
erg gemist. De abruptheid waarmee het seizoen
is beëindigd is uiteraard te begrijpen, maar
geeft toch een vervelend gevoel. Als vereniging
waren we bezig aan een geweldige periode. Niet
alleen omdat ons 1e goed op koers lag voor
het kampioenschap, maar ook omdat andere
teams zeer goed bezig waren. En bovenal de
ontwikkeling die we als vereniging doormaken.

Z

onder dat jullie het allemaal wellicht hebben meegekregen is er achter de schermen door een grote groep
vrijwilligers hard gewerkt om zo goed en kwaad als het gaat de vereniging draaiende te houden en alles klaar
te zetten voor het nieuwe seizoen. Een nieuw seizoen waar de verwachtingen van zijn dat we normaal kunnen
starten, maar waar we zeker moeten afwachten wat het gaat brengen. Wij rekenen op ieders begrip als er besluiten
moeten worden genomen, omdat de gezondheid van ons allen daarom vraagt.
Activiteiten in corona tijd
Het was fijn om te zien hoe we na ruim een maand niks te mogen doen, konden opstarten met trainen. Eerst voor de
jeugd, later ook de senioren. Zolang het kan, zetten we dit in de zomermaanden voort, waarbij ook de kantine open is.
Tevens bekijken we of er nog activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarbij zijn we afhankelijk van de voorschriften, maar
ook van de beschikbaarheid van een veld. Officieel zijn de velden namelijk tot 8 augustus dicht, maar in samensprak
met de gemeente, is één veld (het oudste trainingsveld) beschikbaar.
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Kunstgrasveld
Dit veld is beschikbaar, omdat dit het veld is waar het nieuwe kunstgrasveld aangelegd gaat worden. Wij zijn enorm blij
met de unanieme steun van de gemeenteraad voor de aanleg hiervan en we zijn enorm blij met de mooie woorden
aan het adres van onze vereniging over de manier waarop wij ons profileren en hoe wij onze sociaal maatschappelijke
rol invullen. Het geeft aan dat we vanaf de fusie met elkaar de juiste dingen aan het doen zijn en sterkt ons om op die
weg verder te blijven gaan. Mede met de realisatie van het kunstgrasveld kunnen we de vervolgstap zetten. Uiteindelijk
willen we naar een meer multifunctioneel sportpark waar meer initiatieven mogelijk zijn en ons verder kunnen
ontwikkelen. Ambities genoeg!
Meiden- en vrouwenvoetbal
Vanuit ambitie is ook de samenwerking met Apollo’69 op het gebied van meiden- en vrouwenvoetbal verder
vormgegeven. De komende maanden wordt deze verder uitgewerkt. Het is mooi om te zien dat inmiddels, voor wat
betreft de jeugd, er ook een samenwerking is met DWO. Samen komen we verder en dat alles in het belang van onze
meiden en vrouwen.
Partir c’est mourir un peu
Aan het eind van een seizoen nemen er ook altijd mensen afscheid. Jammer is dat in deze tijd afscheid nemen wat
lastiger is, waardoor het minder aandacht krijgt dan gewenst. Iemand die ik dan ook in dit stuk wil benoemen is Richard
Menheere. Al jaren vult Richard op meer dan voortreffelijke wijze de positie van jeugdwedstrijdsecretaris in. Zeer
nauwgezet en standvastig. Jammer dat hij stopt, maar gezien de lange staat van dienst alle begrip. Richard enorm
bedankt. Als opvolger hebben wij Ronnie Geschiere bereid gevonden om deze positie in te gaan vullen. Dank daarvoor
en heel veel succes.
Nieuwe seizoen
Wat het nieuwe seizoen gaat brengen gaan we zien. Wij kijken er in ieder geval vol vertrouwen naar uit. Wel zien we
nog wat vacatures op het gebied van jeugdtrainers. Ondanks alle inspanningen en opleidingsmogelijkheden die we
bieden, is dit toch wel zorgelijk. Vanuit hier een oproep om toch vooral mee te denken hoe hier invulling aan te geven.
Onze jeugd verdient goede gemotiveerde trainers. We hebben er gelukkig behoorlijk wat, maar door de constante
groei wordt het nu wel erg krap. Alle hulp is welkom en niet alleen op dit vlak. Op sportief gebied gaan we vol door
op de ingeslagen weg. Het mag duidelijk zijn dat we graag willen dat ons 1e promoveert en in de klasse terecht komt
waarvan wij vinden dat we gezien onze vereniging thuishoren. Het biedt onze aankomende jeugd een mooi perspectief
om op zo’n niveau te kunnen acteren. Jeugd welke inmiddels op een mooi niveau actief is en waar we trots op zijn.
Trots zijn we ook op de start van het G-team en alle andere teams welke we hebben. We hebben wellicht een van de
grootste seniorenafdelingen van Zeeland. Erg mooi. Aan de andere kant hebben we ook nog veel uitdagingen waar we
gezamenlijk hard aan kunnen en moeten werken, maar daar hebben we alle vertrouwen in.
Ik wens iedereen een mooie en zeer gezonde zomer toe en hopelijk kunnen we elkaar snel weer op het sportpark
ontmoeten.
Marco Utermark
Voorzitter Luctor Heinkenszand
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indeling
selectie
Een krachtige vereniging
waar het eerste, tweede en
derde elftal zo hoog mogelijk
voetballen met liefst zoveel
mogelijk zelf opgeleide spelers.
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zaterdag 1

zaterdag 2

zaterdag 3

spelers

spelers

spelers

Lars Francke
Nick Westerbeke
Perry Bek
Mitchell De Nooijer
Wouter Duvekot
Daan Esser
Jaap Esser
Tim Goovers
Kevin van Iersel
Corne de Jonge
Quinten Kaat
Demy Kole
Barry Olierhoek
Jannick Rentmeester
Rick Schuitert
Joeri Simonse
Martijn Simonse
Jeroen Verdonk
Nicky Vermeule
Serge van ‘t Westeinde

Niels de Koster
Jur van de Berg
Denzel Bevelander
Nino Blommaert
Jermaine Hitijahubessij
Roy van der Hoek
Ernst Hoondert
Sam Hoondert
Danny Jansen
Pim Jansen
Rowan de Jonge
Wesley de Jonge
Dennis Krijger
Patrick Krijger
Ramon van Leeuwen
Randy Moelijker
Max Nagtzaam
Sam Nagtzaam
Rick Olierhoek
Niek Wisse
Rens Wondergem

Rodney Nieuwersteeg
Bas Bliek
Toni van Damme
Edi van Doezelaar
Matthijs van den Dries
Sem van den Dries
Pim Hannewijk
Sjoerd Klippel
Remco Kopmels
Rick Moerdijk
Milan Noteboom
Jaimy Paauwe
Dennis Rouw
Erik Rouw
Marvin Toorenaar
Yens Traas
Casper Verkooijen
Jarmo Visser

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
Giovanni Siereveld
Assistent trainer
Jan-Kees de Jonge
Leider
Dennis Cowlishaw
Assistent scheidsrechter
Olav van de Visse
Verzorger
Gilles Verschure / Cindy Kats
Keeperstrainer
Marnix Otte

Trainer
Alex Lourens
Assistent trainer
Jill Hannewijk
Leider
Kees de Visser
Assistent scheidsrechter
Patrick Kaat

Trainer
Sander Grift
Leider
Rob van Damme

René van Eekelen

6 - indeling vrouwen

indeling
vrouwen
Apollo’69 en Luctor
Heinkenszand zullen vanaf
het komende voetbalseizoen
opnieuw samenwerken op het
gebied van vrouwenvoetbal.
Zo kan er elke zaterdag door
minimaal één vrouwenteam
gevoetbald worden. Vanuit het
combinatieteam kunnen Apollo’69
en Luctor Heinkenszand
gezamenlijk bouwen aan een
stabiele vrouwenafdeling
waardoor doorstroming vanuit
de jeugd mogelijk is.

st luctor heinkenszand / apollo ‘69 - 7

vrouwen 1
speelsters
Luctor Heinkenszand
Linda v.d. Panne
Tamara van Ingen
Yara Stokx
Iris de Jonge
Janelle Wijnands
Sharon Dahlkamp
Rebecca Yuen
Joyce Griep
Kaylee Katsman
Brit Gelok
Aimee Boonman
Maartje den Boer
Romy Utermark
Nina Rijk
Cindy de Jonge
Dominique IJpma

Apollo ‘69
Janouk Amperse
Anne de Bat
Anne van Diemen
Lisa van Diemen
Aniek Poortvliet
Katja Nijman
Margreeth vd Schoor

gezocht
enthousiaste
speelsters
voor onze
vrouwen- en
meidenteams

begeleiding
Trainer
Kees Adriaenssens
Michel Korsuize
Leider
Anthony Dalhkamp
John Vermeulen

kijk op
luctorheinkenszand.nl
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indeling
lagere
elftallen
Een goede mix tussen prestatief
en recreatief voetbal, waarbij
iedereen op zijn eigen niveau met
plezier kan voetballen.

indeling lagere elftallen - 9

zaterdag 4

zaterdag 5

zaterdag 6

spelers

spelers

spelers

Stefan de Bart
Leon Bek
Egbert Blok
Michael Cowlishaw
Rene Goetheer
Dennis Goud
Jeffrey Hannewijk
Guus Janse
Roel Janse
John Kloet
John Lucasse
Maurice Nouse
Ruben Osse
Edgar Ravia
Alexander de Reu
Jeroen Sheilds
Wiebe Tolman
Arno van Westen
Maarten van de Bos
Adriaan Veerhoek
Jeroen Verschiere
Hans Wisselink

Dennis Onderdijk
Daniel Beyerlein
Martijn Boone
Roy Braam
Hugo Braamse
Ermo Cappon
Edwin Ganseman
Marco Goovers
Danny Hout
Dennis Kok
Gerben Menheere
Norbert Noordzij
Bernard Prevost
Jody Sheilds
Ruud Vermaas
Raoul van de Visse
Eelco Walhout
Robin de Winter

Ronald van ‘t Hul
Jeffrey Simonse
Stefan Boonman
Rob Commandeur
Thijs Dobbelaar
Matthijs Elenbaas
Bart Hoondert
Arno de Jonge
Ruben de Jonge
Niels van Leeuwen
Roy van Leeuwen
Lucien Martens
Johnny Nieuwdorp
Sjoerd Philipse
Martin Rijk
Ronald van de Swaluw
Robbie Totte
Rutger van Rossum
Ronald de Winter

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Leider
René Goetheer

Leider
Martin Koolen

Trainer
Niels van Leeuwen
Assistent trainer
Lucien Martens
Leider
Pieter van den Dries
Verzorger
Martin Rijk
Keeperstrainer
Ronald van de Swaluw
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Zaterdag 7

Vrijdag 1

Zondag 2

spelers

spelers

Spelers

Ronald Bek
Giovanni van Eijkeren
Rens Baas
Marco Bek
Stefan van den Brink
Jelle van der Does
Sietse van der Does
Justin Engels
Richard Huijbregtse
Jordy de Jonge
Jorrit de Jonge
Janick van Megroot
Ljubo Patkovic
Michael Relyveld
Tom de Ridder
Remi van Riet
Carlos Trasancos
Lars Vermeulen
Bas de Winter
Patrick Lamper
Jasper Uiterhoeve

Marnix Otte
Akon
Anthony Dahlkamp
Bas van Driessche
Theo Kopmels
Ruud Menheere
Rene Moeilijker
Lou Moison
Arno Olierhoek
Joerie Poelman
Martijn Priem
Roel de Ridder
Marco Utermark
Jeroen Verschuere
Driek van Vugt
JP Westhof
Gert Jan Weststrate

Olav van de Visse
Bryan Weemaes
Niels Evertse
Stan van Hoepen
Sven van Hoepen
Hans Hoondert
Marc van ‘t Hof
Joost de Jonge
Ricardo de Jonge
Anthony Kap
Davy Lamper
Vince Lukasse
Erik Buysrogge
Johny Meulblok
Etiene Mol
Dominique Poppe
Melvin Simonse
Ferdinand Thierie
Bas Vermeule
Rienk Kommers
Patrick Mol
Julian Simonse

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
Ronald Bek
Leider
Remi van Riet

Trainer
John de Wolf
Assistent trainer
Het Schaap van hkz
Leider
Arno Olierhoek
Assistent scheidsrechter
Gertjan Westrate
Verzorger
Jack Courtin (bierhaler)
Keeperstrainer
Marnix Otte

Leider
Marc Vermeule
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Walking

technische

football

commissie

Piet Aarsen
Hans Boer
Peter de Boevere
Adrie de Jong
Sjaak de Jonge
Wies de Jonge
Harry van den Dries
Theo van Driessche
Anton Govaers
Piet Louisse
Sjaak Menheere
Piet Murre
Kees Nijsse
Piet de Smidt
Peter Verbart

Voorzitter
Marcel Hoogendijk			
Namens hoofdbestuur
Theo van de Swaluw		
Eerste selectie
Jack Courtin
Leon Bek
Tweede & derde selectie
Dennis Cowlishaw
René van Eekelen
Recreatieve teams
René Goetheer
Wedstrijdsecretaris
Olav van de Visse

begeleiding
Leider
Hans Boer

Walking
football

Je bent zo
jong als je
jezelf voelt en je bent
nooit te oud om te leren.
Dat zijn de basisprincipes
van het Walking Football,
een nieuwe voetbalvorm
voor 60-plussers die op
hun oude dag nog lekker
actief bezig willen zijn.
Via Walking Football kun je
een leven lang van voetbal
blijven genieten. Voetbal
hoeft niet snel te gaan om
mooi te zijn. Dat bewijst
deze voetbalvorm waarbij
in wandeltempo op een
kwart veld gespeeld wordt.
Walking Football houdt in dat
er tijdens een partijtje niet
wordt gerend. Er mogen geen
slidings gemaakt worden
en de bal mag niet boven
heuphoogte komen.

12 - indeling jeugd

indeling
jeugd
Het afgelopen seizoen is er één
om snel te vergeten. Een half
jaar hebben we kunnen genieten
van de grootste hobby van de
meesten onder ons, voetballen!
De tweede helft van de
competitie hebben we helaas
geen wedstrijden meer kunnen
spelen. Gelukkig hebben we het
seizoen nog af kunnen sluiten
met trainingen en teamuitjes

voorwoord technische jeugdcommissie - 13

W

at gaf het een goed gevoel dat bij het hervatten van de trainingen ieder team weer op het veld stond. Alle
jeugdtrainers hebben ervoor gezorgd dat onze jeugd weer in beweging kwam, weer sociale contacten kon
onderhouden en hun vrienden en vriendinnen weer zagen. Chapeau voor de trainers en nogmaals dank
dat dit zo goed werd opgepakt! Dit seizoen is er in het bestuur een start gemaakt met de Algemene Jeugdcommissie
(AJC). De meesten van u hebben vast al informatie over of van Corné Haverhals ontvangen. Met de verdeling van
taken tussen de AJC en TJC kunnen we als vereniging weer stappen vooruit maken. Hier weer een goed voorbeeld dat
het verdelen van taken over meer personen zorgt dat de belasting van vrijwilligers lichter wordt.
Ons opgerichte Jeugd G-Team is dit seizoen voor het eerst op zaterdag gaan trainen. Dit nieuwe team bestaat nu uit
15 spelers/speelsters met een zeer fanatieke trainersstaf en begeleiding. Een mooie ontwikkeling in onze vereniging
waarbij we iedereen de mogelijkheid willen bieden om te voetballen! Dit bijzondere seizoen is door Corona afgesloten
op een wijze die we niet gewend zijn. We kunnen dan ook helaas niet op de gebruikelijke wijze mensen bedanken die
na vele jaren vrijwilligerswerk zijn gestopt. Een aantal omdat ze het na vele jaren tijd vinden dat anderen het stokje
overnemen, of omdat de leeftijd en belasting teveel wordt en soms gaan trainers naar een andere vereniging om
daar een team te trainen. Al deze gestopte vrijwilligers bedankt en uiteraard ook alle vrijwilligers die ook volgend jaar
nog hun inzet opnieuw willen geven voor de vereniging willen we langs deze weg bedanken!
Onze vereniging groeit nog steeds en dat zien we in de aantallen jeugdteams. Dit voorjaar is door het bestuur en de
vrouwen TJC veel tijd gestoken om in overleg met andere verenigingen te kijken of we kunnen zorgen dat meiden met
hun eigen leeftijdsgenoten kunnen voetballen. Door samenwerkingen met DWO en Apollo’69 kunnen we er vanaf
komend seizoen voor zorgen dat alle meiden in teamverband op hun eigen leeftijd kunnen voetballen. Vandaar dat u
in de gids enkele namen ziet van meiden van andere verenigingen.
Ook bij de jongens heeft de TJC aardig moeten puzzelen. Bij de JO19 gaan we naar twee teams waarvoor toch een
bepaald aantal spelers nodig is. Bij de JO15 hebben we duidelijk teveel jongens voor twee teams en net te weinig voor
drie. Dat betekent dus wat schuiven naar boven en naar beneden. Misschien niet altijd leuk, maar kijkend naar onze
totale verenging waarin we iedereen willen laten voetballen wel noodzakelijk.
In deze presentatiegids staan de voorlopige indelingen. Ieder jaar stippen we het woord “voorlopig” aan, zo ook dit
jaar. We weten niet wat er in de komende maanden nog gaat gebeuren. De ervaring leert dat ieder jaar wel iets
aangepast moet worden vanwege nieuwe af- of aanmeldingen. We kunnen zeker in de oudere lichting nog wel
nieuwe leden gebruiken; iedereen is welkom! Zowel bij de jongens als bij de meiden. Dus ken je iemand, geef het
door!
Zoals is te lezen, is nog niet bij ieder team de bezetting van trainers en leiders ingevuld. Hier zal de TJC de komende
maanden nog energie in steken. Wij zoeken hiervoor ook nog vrijwilligers of ouders die willen meehelpen om
hun zoon of dochter te kunnen laten voetballen. Zonder u kunnen wij het anders niet allemaal bezet krijgen met
misschien wel gevolgen waar we eigenlijk niet over na willen denken, want u wilt toch zeker ook dat kinderen
sporten….
Leon van Zaltbommel
Bestuurslid Technische Jeugdzaken
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JO19-1

JO19-2

JO 17-1

spelers

spelers

spelers

Rick van der Vliet
Jarno van den Dries
Fabio Vogel
David Viergever
Ruben de Jonge
Bryant Kaat
Bjorn de Haan
Renzo de Feijter
Rowin van der Endt
Lars Menheere
Merijn de Jonge
Mike Vermeijs
Daan Schouw
Gio Picasouw
Mick Hage
Jens Poelman
Jens vd Dries

Marc Vermue
Roy Meulblok
Jarno Koster
Roel Gouka
Joep Adriaanse
Tim van Manen
Stian Nijsse
Leander Schipper
Maarten van de Vrie
Tom van ‘t Westeinde
Sjoerd de Roo
Kilian Aschman
Ties van Dijk
Sven Verschueren

Joey Danielse
Ryan Kaljouw
Maikel Traas
Dani Prevost
Luke Claessens
Rick van ‘t Westeinde
Stijn Bonefaas
Mink Remijn
Ricardo van Liere
Stephen Raas
Bas Rouw
Luca Nagtzaam
Nino Cappon
Nigel Philipse
Gregory Waumans

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
nog niet bekend
Assistent trainer
nog niet bekend
Leider
Alexander de Haan

Trainer
nog niet bekend
Assistent trainer
nog niet bekend
Leider
nog niet bekend

Trainer
Roy Weesepoel
Assistent trainer
Gerard Bonefaas
Leider
Wilfried Traas
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JO17-2

JO15-1

JO15-2

spelers

spelers

spelers

Ludo Traas
Timoteo Dos Santos Jose Da Silva
Wouter Vertriest
Jesse Wijnschenk
Bastiaan van ‘t Westeinde
Bo Daalhuijzen
Che Traas
Teije van Dijk
Mark Schildmeijer
Hessel van Manen
River Hageman
Joey Schrijver
Bo de Jonge
Mika Karstens

Joris Adriaanse
Seb van Zaltbommel
Jort van Zaltbommel
Jesper Cammaert
Jesper Braamse
David Laeven
Lukas Poelman
Thom Utermark
Luuk Geus
Niek Verbart
Brett Meulblok
Semmy van der Harst
Chris Beyerlein
Storm Witkam
Tycho Vermue
Luca van Oosten

Daan Dalebout
Milan Grift
Jarno de Hondt
Jens Moerdijk
Stijn Back
Wesley Stoelwinder
Jesse van de Sluijs
Brent van ‘t Westeinde
Ryan de Wolf
Daan Smak
Rein Boonman
Ruben Hoondert
Thijmen van Doorne
Mathijs Cammaert
Stijn Kanters

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
nog niet bekend
Assistent trainer
nog niet bekend
Leider
nog niet bekend

Trainer
Sven van Liere
Assistent trainer
Daniël Beyerlein
Leider
nog niet bekend

Trainer
Jeffrey Brand
Assistent trainer
nog niet bekend
Leider
Sjaak Bakker
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JO13-1

JO13-2

JO12-1

spelers

spelers

spelers

Jens Schout
Niels Koole
Owen Vermeule
Marcelinho Esteves Marcelo
Edo de Lange
Emil Cichoracki
Ruben Traas
Olaf Boogaard
Mika Mohr
Thijs Verbart
Kieran Hout
Bram van der Linden
Lars Menheere
Stijn Traas

Quin Looijenstein
Jesse Huiskens
Pepijn Wisse
Thomas Laeven
Bas de Ridder
Vigo Grift
Thierry Raas
Niels Gunter
Lars van der Hage
Oscar Kubiak
Raf Traas
Sill ten Brinke
Boaz Schout

Kris Rottier
Sven van de Brink
Luuk Nijsse
Pieter Dekker
Keano Uijl
Niels Haverhals
Lucas Da Silva
Finn van Driessche
Siem Raas
Quinten van der Sluijs

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
Barry Olierhoek
Assistent trainer
Rens Bliek
Leider
Bart Lijnbach

Trainer
nog niet bekend
Assistent trainer
nog niet bekend
Leider
nog niet bekend

Trainer
Bas van Driessche
Assistent trainer
Ab Dekker
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JO12-2

O11-1

JO10-1

spelers

spelers

spelers

Haval Haji
Olger de Jager
Cas Simonse
Daniel Diabek
Sten van Herwijnen
Mustafa Alnader
Noah Nieuwenhuizen
Amir Rhali

Brent Menheere
Kars de Vos
David Back
Tom de Lange
Rowen Henssen
Kamiel Kubiak
Anouk Hannewijk
Roy Vermaas
Wesley de Jonge
Bink Witkam
Dani Noordzij

Sem van de Visse
Kevin Mulder
Oscar Boer
Menno Westhof
Valentino de Boeck
Mahamed Al Bakour
Niels Rottier
Joep Kole
Stan van Vugt
Kosar Said

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
nog niet bekend
Assistent trainer
nog niet bekend
Leider
nog niet bekend

Trainer
Norbert Noordzij
Assistent trainer
Hubert Witkam

Trainer
Jean Paul Westhof
Assistent trainer
Niels Kole
Leider
Driek van Vught
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O9-1

O9-2

O8

spelers

spelers

spelers

Ayden Courtin
Tess Boone
Levi Nieuwenhuizen
Eef Pluijmers
Mick van de Vijver
Thijs Vermaas
Jesse Boonman
Djustin de Hond

Fenne Hout
Fenna Menheere
Julian de Jonge
Mohammed Kasim Zuber
Yassin Abdallah
Waldo Stroetenga
Pim van den Dries
Lara Wind

Dex de Vos
Kenzi Matthijsse
Timo Dijkhuizen
Milo Bosch
Finn Schaier
Fedde Haverhals
Vinn Van der Harst
Assael Dos Santos José da Silva
Gabe Jacob Sinke

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
Ruud Vermaas
Assistent trainer
Matthijs van den Dries

Trainer
Danny Hout
Assistent trainer
Jeroen van den Dries

Trainer
Sven Schaier
Assistent trainer
Djuri Mathijsse
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o7

G-Team

technische

spelers

spelers

commissie

Esmée Rijk
Tijn Bol
W de Jongh
Troy Nouse
Xavi van den Brink
Brent Verdonk
Sverre Zoeteweij
Ace Kleijn
Mikail Rhali
Xem Esser
Sill de Jongh

Koen de Schrijver
Tim de Schrijver
Sem van Gessel
Sven Rijk
Jayden Buwalda
Timo Polen
Teun vd Weijgert
Karlijn van ‘t Westende
Carsten Adriaenssens
Sidney van Prooijen
Romy Vermeulen
Zeelandia Middelburg
Jayden Krijger

Leon van Zaltbommel
Sjoerd Philipse
Juul Back

begeleiding

begeleiding

Trainer
Jeroen Verdonk
Assistent trainer
Maurice Nousse

Trainer
Emiel Kloosterman
Assistent trainer
Jacco Rottier
Ronald Geldof
Leider
Mariska van Zaltbommel

20 - indeling meiden

indeling
meiden
‘Vrouwenvoetbal is hot’, een
kop die regelmatig terugkomt
in artikelen in kranten,
tijdschriften en op internet.
Vrouwenvoetbal is inderdaad
populair. Luctor Heinkenszand
heeft zichzelf tot doel gesteld
om over vijf jaar binnen alle
leeftijdscategorieën het
meisjes-/vrouwenvoetbal bezet,
georganiseerd en gewaardeerd
te hebben.
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MO-19

MO-17

MO-15

speelsters

speelsters

speelsters

Luctor Heinkenszand
Mendy Hoondert
Jasmine de Vos
Nina Rijk
Romy Utermark
Apollo ‘69
Anouck Lookman
Merel Boonman
Dominique de Pan
Femke den Dekker
Meike Veerhoek
Maaike van Oosten
Beatriz Ribeiro Correia
Zoë Weijma
Isa van Stee
Sarah van Stee
Romy Zuidwegt

Luctor Heinkenszand
Romee van der Sluis
Annemarije Meulblok
Esmee Elenbaas
Kim de Vos
Jente Boonman
Fee Tazelaar
Nikki van der Hage
Maud Eversdijk
Noa Holster
Lindsey Otte
Bente de Jager
Larissa Terol
DwO’15
Veerle van den Dorpel
Jonna den Toonder
Noor Kwakkenbos

Luctor Heinkenszand
Lieke Zuydwegt
Aiden Euser
Roos Traas
Nouk Tazelaar
Guusje Dalebout
Emy de Vos
Isabelle Valk
Quinty Hannewijk
Sophie Laeven
DwO’15
Amy Bauer
Susan Bauer
Deva Rentmeester
Lieke de Koster

begeleiding

begeleiding

begeleiding

Trainer
Justin Schaalje
Leider
Vacature

Trainer
Rene de Jager
Vacature
Leider
Vacature

Trainer
Vacature
Leider
Vacature
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MO-13

mo-11

technische

speelsters

spelers

commissie

Livia van Iwaarden
Senna Euser
Sanne van de Visse
Isa Lots
Senna Klaasse
Senna Holster
Sandra Kubiak
Lynn Geldof
Kristy Rouw
Sacha Vermaas
Tess Ruttinger
Indy Simonse
Noa Boone
Britt van Vliet
Jet Spruit
Dunia Esteves Marcelo

Kayley Cappon
Sara van de Vijver
Doortje Maat
Jailey Hartman
Lamper Dewi
Nanomi Hof
Philine van Iwaarden
Annick de Jongh
Jade Lous
Skye Schaier
Evy Esser
Sophie Huijskens

Lonny Franse
Roland Hannewijk
Jean-Paul Mulder

begeleiding

begeleiding

Trainer
Raoul van de Visse
Leider
Tanja Rouw

Trainer
Vacature
Leider
Vacature

activiteiten
planning
Datum
Activiteit
				
21 augustus
Toernooi recreatieve elftallen
22 augustus
Zeeland Assurantiëntoernooi
September
Start Grote Clubactie
November
Mosselavond
November
Sinterklaasavond
December
Darttoernooi
December
Oliebollentoernooi
Januari
Nieuwjaarsreceptie
Januari
Fifatoernooi
Februari
Muziekquiz
Maart / april
Bezoek eredivisiewedstrijd
April
Rommelmarkt
April
Kika-run
Mei
Jeugd voetbal/spelletjesdag
Mei
Durpsrun
Mei
Bedrijventoernooi
Juni
Jeugdkamp
Juni
Vrijwilligersavond
Alles onder voorbehoud hoe de versoepelingen rondom
de coronacrisis zullen worden uitgevoerd.

meer informatie? kijk op

luctorheinkenszand.nl
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gedrag
De vereniging is een
ontmoetingsplaats waar
sporters, begeleiders en
belangstellenden gezamenlijk
met plezier en voldoening
kunnen presteren en recreëren.
Dit vraagt om duidelijke
gedragsregels. Het bestuur
heeft gedragsregels opgesteld
die hierbij kunnen helpen. Zij
en de betreffende commissies
dragen de gedragscode actief uit.
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INLEIDING
Algemeen

De gedragsregels gelden voor alle leden. De algemene gedragsregels gelden voor iedereen (dus
voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd). Daarnaast zijn per doelgroep (spelers, trainers,
begeleiders, ouders/verzorgers) specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling

Het bestuur van Luctor Heinkenszand wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo
goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste
elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen
dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst
haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel
willen we bewerkstelligen dat Luctor Heinkenszand een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij Luctor Heinkenszand actief
is kent de gedragscode en handelt ernaar. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/
verzorgers op de hoogte zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij Luctor
Heinkenszand uitgedragen en nageleefd. We kunnen en durven elkaar hierop aan te spreken. Goede
omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden
en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen
wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat
is niet normaal).
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ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Het bestuur van Luctor Heinkenszand vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en
Waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal
algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het
sportpark van toepassing zijn.

Wat zijn onze algemene uitgangspunten

•	Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder
samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben respect voor de scheidsrechter en grensrechter, ook als deze een fout maakt.
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
• Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
• Afspraak is afspraak!
• Geef het goede voorbeeld.
• Spreek elkaar aan op het gedrag.
• Er wordt Nederlands gesproken op en rond de voetbalvelden.

OP EN ROND HET SPORTPARK

Het sportpark is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder
geval aan de volgende punten:
• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
• Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen.
• Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.
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ALCOHOL, TABAK EN DRUGS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat
het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge
kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
•	Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op
het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn
van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
•	Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een
veld/complex verbod.
•	Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd.

GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER

De spelers zijn als de leden van Luctor Heinkenszand de kern van de voetbalvereniging.
De speler is:
•	Sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
•	Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de trainer/leider
als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
•	Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar
niet mee eens.
• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
•	Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
• Dient na training en wedstrijd te douchen.
• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
•	Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of
begeleider.
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
• Verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen en wedstrijden.
•	Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een
trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
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GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders, scheidsrechter en tegenstander.
• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Brengt spelers passie bij voor het spel.
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).
• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat hij/zij:
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
•	Deel neemt aan iedere overlegvorm die binnen de vereniging wordt georganiseerd waarvoor hij
wordt uitgenodigd.
• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
•	Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon
of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de
ouders/verzorgers ingelicht.

GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/
VERZORGERS VAN DE JEUGDSPELER

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van
toepassing.
De ouder/verzorger:
•	Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en
om het veld.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
• Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
•	Spelers positief aanmoedigen en technische en tactische aanwijzingen aan de trainer/begeleider
overlaten.
• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• Helpen bij het wassen van elftalkleding.
• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
•	Op tijd de contributie voldoen. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie
kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger!
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GEDRAGSREGELS VOOR DE BEGELEIDER
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert op ongepast gedrag.
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter, tenzij anders is besloten.
•	Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coachen van het team tijdens de wedstrijden als de
trainer op zaterdag niet aanwezig is.
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
• Is verantwoordelijk voor het wasschema.
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat hij/zij:
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
• Het opruimen van de doelen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Indien mogelijk de trainingen van het team bezoekt.
•	Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de
vereniging worden georganiseerd.
•	Bij wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
•	Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger
van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden de ouders/ verzorgers ingelicht.

GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER

Voor elke vrijwilliger geldt, wel of niet voetbal betrokken, dat zij een belangrijke rol spelen in
het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar ook de vrijwilliger
maakt afspraken met de club.
De vrijwilliger:
•	Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon
worden achtergelaten.
•	Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de
begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de
vereniging.
• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
•	Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.
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