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Beste VUC’ers en ouders van de VUC-jeugdleden, 

Ik wil u allereerst namens het bestuur van VUC een gezond en sportief 2021 toewensen. 

Zolang het coronavirus nog niet is verdreven, zullen het voorlopig voor iedereen moeilijke 

tijden blijven. Wat VUC en het amateurvoetbal betreft mogen er nog steeds geen wedstrijden 

worden gespeeld en het ziet er niet naar uit dat dat vanaf 9 februari, wanneer de regering 

bekendmaakt wat er met de lockdown gaat gebeuren, zal veranderen. We zullen dus moeten 

roeien met de riemen die we hebben. Onze trainers zullen zo goed als mogelijk onze 

jeugdleden trainen en ook ons senioren selectie blijft binnen de regels in beweging.  

We houden u van de ontwikkelingen binnen onze vereniging op hoogte. 

Maarten van Heck 

voorzitter 

 

Ledenvergadering op 5 februari online 

De coronacrisis zorgt binnen VUC voor een primeur. Voor het eerst in het 110-jarig bestaan 

van de vereniging zal de algemene ledenvergadering online plaatsvinden. Dat gebeurt op 

vrijdag 5 februari 2021, vanaf 20.00 uur. Leden en donateurs die de vergadering op deze 

wijze willen bijwonen, dienen zich voor vrijdag 29 januari aan te melden door een email te 

sturen naar: hsv.vuc@casema.nl. Zij krijgen dan in de eerste week van februari via Teams 

een uitnodiging. 

Om verenigingen de mogelijkheid te bieden om hun algemene vergadering online te laten 

plaatsvinden, werd er door de regering een spoedwet doorgevoerd. 

 

Extra techniektraining voor de jeugd 

 
Ook in 2021 zal VUC extra techniektrainingen voor de jeugd van 8 tot 13 jaar blijven 

verzorgen. Op initiatief van hoofd opleidingen Dick Hooning is er in oktober mee gestart. 

Onze vereniging hoopt zich hiermee te onderscheiden van andere clubs en haar spelers een 

goede basis te bieden voor het moment dat de competitie weer van start gaat. De 

technieksessies zijn naast de gebruikelijke trainingen (2x per week per team) en onderlinge 

toernooien en wedstrijden. De sessies blijken met een opkomst van 25 tot 40 jeugdspelers al 

een succes te zijn. 

 

Trainer Jeroen Hoefnagel: ‘Hopelijk toch nog ingekorte competitie’  

Hoewel de vooruitzichten niet rooskleurig zijn, hoopt de trainer van VUC 1, Jeroen 

Hoefnagel, dat er dit seizoen toch nog een beetje volwaardige competitie kan worden 
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afgewerkt. Gezien de beperkte tijd die er nog zal zijn, zijn er niet veel opties meer. 

Jeroen ziet wel heil in het regionaal opdelen van de eerste klasse in twee poules van 

zeven, waarin dan mogelijk nog een hele competitie kan worden afgewerkt. “Het 

aantal van 12 wedstrijden is haalbaar in de maanden maart tot juli, met een rustige 

opbouw in de voorbereiding”, vertelt Jeroen in een interview op de website van 

Haaglanden Voetbal. Jeroen is tevreden over de fitheid van de A-selectie. Het 

trainingsprogramma dat is samengesteld, behelst niet alleen activiteiten op het VUC-

complex, maar ook aan de overkant bij Sportcentrum Mariahoeve. 

Voor volgend seizoen hebben vrijwel alle selectiespelers kenbaar gemaakt dat ze bij 

VUC willen blijven. De technische staf is verheugd dat recent ook keeper en 

aanvoerder Steven Verstraten heeft toegezegd aan Het Kleine Loo te zullen blijven. 

 

De Goddelijke Kale en VUC op televisie 

De naam van VUC kwam onlangs op een leuke manier voorbij op televisie in het programma 

‘Studio Voetbal’. In de rubriek ‘Eindsignaal’, waarmee elke aflevering van Studio Voetbal op 

zondagavond op NPO 1 wordt afgesloten, werd Bertus de Harder geportretteerd. Hij is de 

meest prominente voetballer die bij VUC speelde.  

De Goddelijke Kale, zoals de bijnaam van Bertus was, wordt door verscheidene kenners 

zelfs in hun favoriete Nederlands elftal aller tijden genoemd. Hij speelde van 1937 tot 1949 

voor VUC en maakte daarna als prof furore bij Bordeaux. Met die club werd hij kampioen van 

Frankrijk en was topscorer in de hoogste divisie. Bertus deed in 1953 mee in de befaamde 

Watersnoodwedstrijd in Parijs, waar elf Nederlandse profvoetballers de nationale ploeg van 

Frankrijk met 2-1 versloegen. 

Bertus de Harder overleed op 8 december 1982. 

Oliebollenactie geslaagd 

 
VUC doet er alles aan om in deze tijd financieel het hoofd boven water te houden. Zo konden 

er in december oliebollen en appelflappen worden besteld. Mede door de inspanningen van 

de teammanager van VUC 1 en een aantal actieve jeugdtrainers was het een geslaagde 

actie. Er werden ongeveer 1800 oliebollen en appelflappen verkocht en dat leverde de club 

een zeer welkome 2000 euro op. VUC dankt de mensen die bestellingen hebben gedaan, én 

uiteraard Peter van Drunick, de echtgenoot van onze penningmeester, die dagen voor onze 

vereniging heeft staan bakken. 

 

Jeugdcommissie zoekt ‘Jeugdvrienden’ 
 

De jeugdcommissie heeft de actie ‘Jeugdvrienden van VUC’ opgezet. Gezocht wordt naar 

mensen die VUC een warm hart toedragen en bereid zijn om op vrijwillige basis een 

jaarlijkse bijdrage van 50 euro per jaar te doen. Het doel is om met het geld extra activiteiten 

voor de jeugd te organiseren en aankopen te doen die niet uit de normale begroting kunnen 

worden betaald. 

Ook wordt gezocht naar commissieleden voor dit initiatief die kunnen meehelpen met het 

werven van ‘Jeugdvrienden’ en die er op kunnen toezien dat de opgehaalde bedragen op 

goede wijze worden besteed. 

Mensen die interesse hebben om ‘Jeugdvriend’ te worden en/of zitting willen nemen in de 

commissie van deze actie kunnen dat per mail laten weten naar 

jeugdcoordinatorvuc@gmail.com 
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