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Hengelo – Sportlust Speler van de week
November 2016

bij de wedstrijd Hengelo – Sportlust Iris Moes

HVV Hengelo Public Relations
HVV Hengelose Voetbal

Mini’s & Pupillen

Senioren &
veteranen

Junioren

Vereniging Hengelo
Sport complex

Twekkelerweg 311

Sinds dit seizoen hebben alle
jeugdcompetities allemaal
nieuwe benamingen gekregen:

7553 LZ Hengelo (ov)

JO = JEUGD ONDER

“De Waarbeek”

Correspondentieadres
H.V.V. Hengelo
Postbus 90
7550 AB Hengelo

Op onze website
www.hvvhengelo.nl kun
je leuke
wedstrijdverslagen en
foto’s vinden van de
teams.

A-junioren: JO19
B-junioren: JO17
C-junioren: JO15
D-pupillen: JO13
E-pupillen: JO11
F-pupillen: JO9
MD-pupillen: MO13
KNVB wijzigt opzet
Pupillenvoetbal.
Meer info is te vinden op onze
website

Jeugdafdeling zoekt versterking!

GEZOCHT: SOCCERMOMS
De ‘soccermoms’ zijn zo’n 10

Coördinatie van
jeugdcategorieën: Voor een
goede organisatie en onderlingen
afstemming voor de teams
binnen een leeftijdscategorie en
tussen de leeftijdscategorieën,
zoeken we coördinatoren.
Scheidsrechters &
scheidsrechterscoördinatie: Een
tekort aan scheidsrechters is een
terugkerend probleem, met name
in de hogere leeftijdscategorieën
(JO15, JO17, JO19). Naast het
fluiten van wedstrijden zelf
zoeken we iemand de indeling en
organisatie van scheidsrechters
voor de thuiswedstrijden op wil
pakken.

fanatieke moeders die 1 keer in
de week trainen.
Maar wij zoeken nog versterking!
Lijkt het je leuk om 1 keer in de
week een uur gezellig te trainen?
We trainen elke vrijdag van 19.30
tot 20.30 uur.
Kom gezellig een keer kijken of
het wat voor je is of train gezellig
eens mee!

Wil jij ons helpen, of heb je nog
vragen/opmerkingen? Stuur ons
een mail naar
jeugd@hvvhengelo.nl

Aan- en afmeldingen
schriftelijk indienen bij de
ledenadministratie. De
betreffende formulieren kunt u
vinden op onze website onder
aan- en afmeldingen.
Website: www.hvvhengelo.nl

Ook dit jaar komt de Sinterklaas en zijn pieten onze vereniging weer een
bezoekje brengen. Dit jaar zal hij langskomen op

ledenadministratie@HVVhengelo.nl

Facebook.com/HVV-Hengelo
PR@hvvhengelo.nl

FOTO VAN DE MAAND

30 November om 14:00 uur.
De Kantine is geopend om 13:30

Inleveren artikelen uiterlijk 20 november.
Mail pr@hvvhengelo.nl

Spelers van de week
Oktober 2016
Hengelo – Berghuizen
Max ten Brake

Hengelo – de Lutte
Mart Edelenbos

Hengelo – Sportlust
Iris Moes

Hengelo – RSC
Vano ten Brinke

F. Odink Stucwerken
Vroomshoop sponsor JO11-3

Grando keukens te Hengelo en
Giftking sponsor MO13-1

Algemeen HVV nieuws
Kunstgras met rubbergranulaat: wat nu?
De samenstelling van de rubberkorrels staat nu ter discussie. De korrels, waar onder meer gemalen
autobanden in zitten, kunnen mogelijk gezondheidsproblemen geven. Ruim 90% van alle circa 2000
kunstgrasvoetbalvelden in Nederland, is ingestrooid met SBR rubber.
Welk onderzoek is er gedaan? Zoals in veel gemeenten, liggen er in Hengelo ook velden die zijn ingestrooid
met SBR rubberkorrels. Hengelo heeft er negen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de
korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden.
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het RIVM hebben naar aanleiding van het onderzoek
aangegeven geen belemmeringen te zien voor het gebruik van SBR rubber. Daarom heeft de gemeente
Hengelo besloten om ook dit type instrooimateriaal te gebruiken.
Wordt er nieuw onderzoek uitgevoerd? Door de nieuwe ontwikkelingen heeft de Europese Commissie aan
het EHCA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van
het rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet
bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.
Wat is de situatie in Hengelo? In Hengelo ligt op de volgende velden kunstgras met rubbergranulaat:
– sportpark ’t Rot (Tubantia) 2 velden– sportpark De Waarbeek (HVV Hengelo) 1 veld– sportpark Groot
Driene (Juliana)1 veld- sportpark Vikkerhoek (Wilhelminaschool)1 veld– sportpark De Noork (BWO) 1 veld–
sportpark Veldwijk (Barbaros)1 veld en FC Twente 1 veld (niet-openbaar, alleen voor training FC Twente)–
sportpark Slangenbeek 1 veld (hoofdveld ATC, de twee andere kunstgrasvelden bij ATC bevatten geen
korrels met rubbergranulaat)– sportpark ’t Wilbert (Achilles ’12) 1 veld(Dit veld wordt momenteel
gerenoveerd) De andere kunstgrasvelden in Hengelo zijn zand- of watervelden of zijn ingestrooid met een
ander type rubber (TPE infill).
Waarom worden rubberkorrels gebruikt?De rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde
eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert.
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt vaak gemaakt van oude rubberproducten zoals
versnipperde autobanden.
Wat doet de gemeente hengelo?Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt, dat er
onacceptabele gezondheidsrisico’s zijn, dan zullen de eisen worden aangepast. Zo ver is het nog niet. Ook
de gemeente Hengelo ziet de resultaten van de Europese commissie met veel belangstelling tegemoet. Wij
willen uiteraard graag weten hoe het precies zit. Omdat er op dit moment nog geen zekerheid is over de
uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie, is de gemeente aan het bekijken of er een goed
alternatief is voor het veld van Achilles ’12 dat momenteel gerenoveerd wordt. Of en wat er eventueel met
de overige velden zou moeten gebeuren, kan worden bepaald nadat de uitkomsten van het onderzoek van
de Europese commissie bekend zijn.

SPEELSCHEMA THUISWEDSTRIJDEN
12 NOV
09:00 HENGELO JO9-3 - Tubantia JO9-7
11:00 HENGELO JO13-2 - Bon Boys JO13-4
13:00 HENGELO JO17-1 - Heracles avc JO17-1
14:30 HENGELO JO19-1D - Excelsior'31 JO19-2
13 NOV
11:00 HENGELO 4 - AJC '96 3
19 NOV
09:00 HENGELO JO9-3 - Wschool JO9-4G
10:00 HENGELO JO9-1 - Vogido JO9-2
12:15 HENGELO MO13-1d - Saasveldia MO13-1d
20 NOV
09:30 HENGELO 45+2 - Ruurlo 45+2
11:00 HENGELO VR1 - PH VR1
26 NOV
10.00 HENGELO JO11-2 – Quick ’20 JO11-8
10:00 HENGELO JO9-1 - Sparta E. JO9-2
12:15 HENGELO JO13-1GD - Saasveldia JO13-1
14:30 HENGELO 2 (zat) - NEO 4 (zat)
27 NOV
09:30 HENGELO 45+2 - Borne 45+1
11:00 HENGELO 3 - Vosta 3
14:00 HENGELO 1 - Sportclub Overdinkel 1

10:00 HENGELO JO9-2 - Vogido JO9-8
11:00 HENGELO JO11-3 - Sparta E. JO11-6
13:00 HENGELO JO15-2D - KOSC JO15-4
14:30 HENGELO JO15-1 - AJC '96 JO15-1

10:00 HENGELO JO11-2 - De Esch JO11-3
11:00 HENGELO JO11-4 - SDC '12 JO11-9
14:30 HENGELO 2 (zat) - PW 2 (zat)
09:30 HENGELO 45+1 - Ruurlo 45+1

10:00 HENGELO JO11-1 - OranjeNassauJO11-2
11:00 HENGELO JO11-4 - BWO JO11-11
12:15 HENGELO MO13-1d - Losser MO13-1

09:30HENGELO45+1 - Markelo 45+1
11:00 HENGELO VR1 - NEO VR1

