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Sportclub HSV ’69 uit De Hoef gaat sportief 
op weg naar een geweldig seizoen. 
Waar een dorp als De Hoef met z’n allen de 
schouders onderzet is het sportieve bestaan 
van hun sportclub. Een voetbal- en een 
handbalvereniging in één. Hierdoor is het in 
het clubhuis reuze gezellig. Naast de voetbal 
competitie van de diverse teams op zaterdag 
en zondag onder de vlag van de KNVB en de 
handbalcompetitie onder de vlag van het NHV 
worden er diverse evenementen georgani-
seerd. Voor de jeugdleden is er het sinter-
klaasfeest en een sport- en spelweekeind. 
Verder is er het vriendjes- en vriendinnetjes-
toernooi. Ook zijn er in mei en juni diverse 
activiteiten zoals een beachvolleybal toernooi 
met gemengde teams, het veilingweekeinde 
met veel activiteiten en de jaarlijkse fiets-
tocht, viswedstrijd en barbecue.

Een stukje geschiedenis van het begin
Op 30 mei van het jaar 1969 besloot de Hoefse 
gemeenschap om een sportvereniging op te 
richten. Nadat de gemeente toegezegd had om 
het stukje grond langs de Schattekerkerweg als 
speelweide voor de jeugd te mogen gebruiken 
is het eerste bestuur, dan wel werkcommissie 
opgericht om de sportcommissie gestalte te 
geven. De mensen die hierbij betrokken waren 
zijn: Joop van Bemmelen, Joop van Wijk, Joop 
Janmaat, Koos en Bert van Bemmelen, Piet 
Slingerland, Hen Kandelaar, Joke Koeleman 
en Trudie Keijzer. Zij hebben als team diverse 
besluiten genomen: de clubkleur, de aanvraag 
voor de KNVB en de NHV en de inrichting van 
de locatie. 
Op 17 maart 1970 kon HSV ’69 voor het eerst 
in KNVB verband uitkomen. Het eerste elftal 
speelde het seizoen 1970/1971 in de 3e klasse 
afdeling Utrecht. De locatie bestond uit een 
tot kleedkamer omgebouwd oud kippenhok en 
deze deed ook dienst als kantine. Ook was er 
een waterslang om je te douchen. De handbal 
kreeg na een tijdelijke erkenning als sportclub op 
1 april 1970 een officiële status. Eerst werd er 
gespeeld op gras en tijdens het binnenseizoen 
werd er gebruik gemaakt van de Sporthallen 
Zuid in Amsterdam. 

Gelukkig is dit geschiedenis en hebben de leden 
van HSV ’69 er met z’n allen voor gezorgd dat er 
een mooi clubhuis staat met een goed werkende 
kleedkamer accommodatie. De tegenstanders 
verbazen zich vaak over de gemoedelijke sfeer 
binnen de club en de landelijke uitstraling. Menig 
doelpunt wordt gescoord door de veranderlijke 
wind en de snelle grasmat. Aan de andere kant 
van het clubhuis is het handbalveld. Na het 
sporten is het goed toeven in de kantine. Hier 
worden alle winsten schromelijk uitvergroot en 

de verliezen vergeten. Samen luisteren naar 
muziek en bijkletsen. Sport verbroedert en dat 
geldt in De Hoef ook. 

Handbal binnen HSV ‘69:
De afdeling is aangesloten bij de NHV en doet 
mee in de jeugdcompetitie en de seniorencom-
petitie. Ook is er de mogelijkheid om bij de recre-
anten mee te trainen en te spelen. Dit betekend 
dat zowel de training als ook de wedstrijden door 
de weeks zijn. 
Op het sportcomplex hebben we een handbal-
veld voor de wedstrijden in de openlucht. Daar 
maken we van eind augustus tot de herfstvakan-
tie gebruik van. Vanaf april wordt er weer buiten 
gespeeld. In de tussenliggende periode spelen 
we binnen in een zaal in de omgeving. Zowel 
de trainingen als ook de wedstrijden worden in 
de winter binnen gespeeld. De handbal draait 
op volle toeren met een nieuw team met jonge 
jeugd dat ontstaan is vanuit het georganiseerde 
vriendjes- en vriendinnetjestoernooi. Vanaf daar 
is het bouwen aan kwaliteit.  
Omdat we de enige handbalvereniging zijn in De 
Ronde Venen is het fijn om te kunnen rekenen 
op een mooi aantal spelers. Zij vertegenwoor-
digen het handbal in de omtrek. Dames 2 van 
2012 is kampioen geworden en is hiervoor ook 
genomineerd als sportteam van het jaar voor dit 
seizoen. Vind je spelen in de buitenlucht heerlijk 
en is balgevoel geen probleem, draai eens een 
training mee. Voor de handbal kun je terecht bij 
Lyanne van Loenen, tel: 0297 593 328

De voetbalafdeling van HSV ’69:
Naast de zondagcompetitie spelen de A-junioren 
ook op zondag. Hiervoor is er ruimte gekomen 
op de zaterdag en de mogelijkheid gecreëerd 
en kunnen enkele seniorenteams op zaterdag 
spelen. De overige jeugd speelt allemaal op 
zaterdag de wedstrijden. 
Voor de jongste F spelers is er een competitie in 
de buurt, de VSV-competitie verenigd in een sa-
menwerkingsverband van kleine clubs genaamd 
het voetbal samenwerkingsverband Vechtstreek. 
Zij organiseren een competitie en enkele toer-
nooien. Hieraan is vaak een goed doel gekop-
peld. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.voetbalsamenwerkingvechtstreek.nl. De 
overige jeugd speelt in de KNVB competitie regio 
West I. Dit jaar zijn we erg succesvol. Zowel de 
C1 als ook de D1 is kampioen geworden van 
hun klasse. Voor meer informatie over de voetbal 
senioren kun je terecht bij Martien Röling: 0297 
214 888 en de junioren Edward Bouwmeester: 
0297 533 013.
Doordat veel van de werkzaamheden binnen de 
vereniging door de leden zelf worden gedaan 
kunnen we de lidmaatschapskosten laag houden. 
Ook de sponsoren van de club helpen ons hierbij 
een handje. Bijvoorbeeld de borden langs het 
veld hangen aan de openbare weg. Altijd goed 
zichtbaar voor langsrijdende weggebruikers. Nu 
zul je in De Hoef aan de Schattekerkerweg niet 
snel in de file staan, de omgeving is er zo mooi 
dat menigeen even om zich heen kijkt. 

HSV ’69

een handbal en voetbal 
vereniging in één!

De laatste twee jaar is de voetbal sterk uitge-
breid, er spelen nu vijf senioren teams en acht 
jeugdteams. Helaas vallen er soms gaten op 
specifieke plaatsen. Bij de herenelftallen zijn we 
naarstig op zoek naar keepers. Omdat er bij de 
jeugd per leeftijdsgroep wordt doorgeschoven 
ontstaan er lege plekken in sommige jeugd 
elftallen. Vooral de E junioren kunnen volgend 
seizoen versterking gebruiken. 
Met name jongens van 9 á 10 jaar voortge-
zet worden met open armen ontvangen. De 
trainingen worden door de weeks gegeven, vaak 
aan het begin van de avond. Op dit moment 
komen de leden van HSV ’69 uit De Hoef en uit 
de wijde omgeving. Er is altijd wel iemand in de 
buurt waarmee je mee kunt rijden of mee kunt 
carpoolen. 

Informatie over de teamleiders handbal, voetbal 
en jeugd kun je vinden op onze website:
www.hsv69.nl of bel Tettie van Os: 0297 287 118.

HSV ‘69 C1 kampioen


