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Hooge Mierdse Voetbal Vereniging 
 
In het kerkdorp Hooge Mierde neemt HMVV met zo’n 300 leden en een historie die 
teruggaat tot 1929, een vooraanstaande positie in. Op basis van inspanning en 
ontspanning in club- en teamverband, tracht HMVV haar maatschappelijke functie te 
behouden en te verbeteren door alle lagen van de Hoogemierdse bevolking heen. De 
drie voetbalpijlers hiervoor zijn: prestatie, plezier en leren. HMVV betekent: sfeer en 
gezelligheid, niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en een blauwwit 
thuis voor alle leden en betrokkenen. 
 
Voor de actuele situatie kunt u terecht op sportpark De Leeuwerik. Daar is HMVV sinds 
1974 gehuisvest met een eigen clubgebouw dat in 2002 is gerenoveerd en in 2011 is 
uitgebreid. De twee speelvelden en het oefenveld zijn in 2008 helemaal opnieuw 
ingericht met als sluitstuk een hoofdtribune in 2012. De roemrijke historie van de 
voetbalvereniging is op deze site (live gegaan in 2003) samengevat in blokken van 15 
jaren, voorafgegaan door een korte vogelvlucht. Tot slot wordt verwezen naar een aantal 
aparte rubrieken met feiten, cijfers en ander historisch materiaal. 
 
Het samenstellen en onderhouden van deze kroniek, die kort voor de eeuwwisseling 
zijn oorsprong heeft, gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is vrijwel 
volledig gebaseerd op het eigen clubarchief en wordt waar mogelijk getoetst aan 
feitelijke informatie (van derden). 
 

 
Opening sportpark de Leeuwerik in juni 1975. 
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Vogelvlucht 1929 – heden 
 
De pioniers van het eerste uur. De magere oorlogsjaren: “tegen de schenen schoppen”. 
De herstart. Slechts enkele foto’s, een schrift en anekdotes zijn bewaard gebleven. 

 
 
Begin jaren vijftig krijgt HMVV structuur. Het hart wordt gevormd door clubmensen, 
waarvan een handvol de vijftig of zelfs zestig dienstjaren inmiddels zijn gepasseerd. Uit 
die tijd dat elke stuiver drie keer werd omgedraaid, zijn nog enkele documenten 
bewaard gebleven. Het eerste jeugdteam dient zich aan en wordt meteen kampioen. 
 
De jaren zeventig, inclusief het gouden jubileum zijn de jaren van groei. Aanwas van 
jeugd, een nieuw sportpark, een eigen kantine… en sportieve progressie. De derde 
plaats in de vierde klasse KNVB is de tot dan toe hoogste trede die HMVV in haar 
historie voetballend heeft behaald. 
 
De jaren rondom het zestigjarig jubileum staan in het teken van sportief verval en 
wederopbouw aan de basis. Er wordt fors geïnvesteerd in de jeugd en langzaam maar 
zeker hervindt HMVV de weg naar boven. Verjonging, sponsoring en vernieuwing. 
 
Het bestuur, het verenigingskader en uiteindelijk ook het clubgebouw ondergaan een 
gedaanteverandering. Hoogtepunt van HMVV’s 75e verjaardag in 2004 is de promotie 
met terugkeer in de vierde klasse. Een damesteam, samenwerking met de jeugdafdeling 
van VV Hulsel, de herinrichting van de velden en uitbreiding van het clubgebouw 
signaleren verdere integratie en continuïteit. 
 
Sportief gezien is 2010 het absolute hoogtepunt: promotie van HMVV’s vaandelteam 
naar de derde klasse KNVB. Ruim een jaar later gevolgd door de eerste periodetitel… al 
is dat wel na terugkeer in de vierde klasse. Het damesteam wordt in 2014 voor het eerst 
kampioen. De jeugd van Hulsel en HMVV voetbalt en traint al jaren volledig bij elkaar, 
als in 2016 het oudste jeugdteam wordt samengesteld met spelers van geheel HoLaHu. 
Twee seizoenen later volgen andere jeugdteams, het meisjesteam inclusief Reusel. 
 
Na een geslaagde 90e verjaardag met veel penalty’s, een jeugddag en een terugblik door 
de VAR, wordt het vizier vanaf 2020 gericht op het eeuwfeest van HMVV.  
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1929 – 1944 
 
1927: Oprichting voetbalelftal in Hooge Mierde. Men huurt een veldje bij ’t Hoog van de 
Gemeente voor Fl. 1,- per jaar. Alle andere benodigdheden worden tegen minimale 
kosten op de kop getikt door de pioniers van het eerste uur. De eerste voorzitter is, 
zover bekend, Jan Jansen. Café de Schipper is het clubhuis. 
 
1929: Aanmelding voetbalvereniging HMVV bij de KNVB. De aanvankelijk gekozen 
naam “VIOS” dat staat voor “Vrolijk Is Ons Spel”, wordt niet toegestaan. 
 
1931: Het eerste kampioenschap is een feit. In de kampioenswedstrijd gebeurt nog een 
merkwaardig incident: “Doelman Kokx had een houdbare bal laten glippen. Eén van 
zijn medespelers gaf hem hiervoor een flinke uitbrander. De doelman nam dat allemaal 
niet en ging boven op de doellat zitten en weigerde er af te komen, ondanks de 
smekende verzoeken van zijn medespelers. Pas toen men hem twee kwartjes ter hand 
had gesteld, nam de rebelse goalie zijn plaats weer in en hield zijn doel verder schoon.” 

 

 
Kampioenselftal in 1931 (boven) en 1939 (onder) met enkele notabelen. 



   

 4 

 
1939: Het tweede kampioenschap binnen tien jaar wordt binnengehaald. HMVV wordt 
ongeslagen kampioen en promoveert naar de eerste klasse. 
 
1941: Geen deelname aan de competitie wegens gesprek aan vervoermiddelen. Vier 
spelers worden tot 1945 getransfereerd naar buurman Reusel Sport en niet zonder 
succes aldaar. Tijdens de oorlog wordt nog wel eens tegen een elftal van de aanwezige 
Duitsers gevoetbald. Dit was zeer tegen de zin van pastoor Muselaers. Maar aanvoerder 
Gusje van Gestel antwoordde de pastoor prompt: “Ach, dit is toch de enigste manier om 
ze eens flink tegen hun schenen te schoppen!” 
 

1945 – 1959 
 
1946: Hervatting competitie. Een nieuw bestuur treedt aan met Antoon Larmit als 
voorzitter en Thé Rens als secretaris. Meester Bink helpt bij het opstellen van het 
verenigingsreglement, in een heus schoolschrift. De club verhuist naar een ander veld, 
aan Kuilenrode en een ander clubhuis, Café Schellekens (later Van Grinsven). 
 
1947: De gevolgen van de wedstrijd HMVV-Casteren, gespeeld op 14 juni zijn groot. J.R. 
krijgt vier en J.G. zes wedstrijden schorsing; J.v.G. mag nimmer nog enige functie 
beoefenen, zo oordeelt de KNVB. 

 
De oudste, bewaard gebleven geschriften: 

de envelop met drie brieven van 22 oktober 1947 over die strafzaak. 
 
1949: Inkomsten en uitgaven worden maandelijks bijgeschreven in een kasboek dat start 
op 1 augustus met Fl. 110,32 als balanstotaal. Notities vermelden verder op 3 augustus 
“huldigingswedstrijd Schellekens” en op 29 november “bezoek Nederland-
Denemarken”. In de competitie starten ook een tweede senioren- en een jeugdteam. 
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De handgeschreven financiële administratie van augustus 1949. 

 
1950: In Esbeek wordt door HMVV een groot toernooi winnend afgesloten. De 
felbegeerde beker ‘met zonder grote oren’ is de eerste in een nog steeds groeiende 
verzameling. Met VV Hulsel en SDO ’39 wordt enkele jaren gestreden om de drie-
dorpen-beker. Een initiatief dat ruim een halve eeuw later bij de veteranen herleeft. 

 
Kampioenselftal HMVV 1 in 1950 met enkele bestuurders. Die 1ste beker. 

 
1951: Opening van het nieuwe “sportpark”. Op 30 september staat de bekerwedstrijd 
tegen Hulsel op het programma. 

  
Ingekomen post (links) op 3 jan. 1952: een brief van de KNVB (rechts) van 29 dec. 1951. 
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1952: In de zomer worden seriewedstrijden tegen RKDSV gespeeld en in september 
worden 11 shirts gekocht à Fl. 7,95. De competitie start voor HMVV 1 thuis tegen 
Tuldania terwijl HMVV 2 op bezoek gaat bij Casteren 2. 
 
1953: HMVV abonneert zich op het R.K. Sportblad Sport-Parade. Voetbaljaargang 52/53 
wordt met vier uitwedstrijden op rij afgesloten. In Esbeek wordt weer deelgenomen aan 
het serietoernooi. Het jeugdteam wordt kampioen in de juniorencompetitie. 

  
Kampioensdiploma 1952/53 dat toekwam aan het jeugdelftal van HMVV 

 
1955: Vervanging van de doelpalen. De juiste bomen worden gekapt, gesnoeid en in een 
betonnen voet gezet. 
 
1957: Frans Schellekens wordt de nieuwe voorzitter. 
 
1958: Hooge Mierde wordt verdeeld in vijf regio’s (waarschijnlijk met de verkoop van 
loten als doel): Hoogstraat, Smidsstraat, Kerkstraat, Heikant en Kuilenrode. In de eerste 
ronde van de Toon Schröderbeker wordt met 3-2 van SDO ’39 verloren. 
 
1959: Aanschaf van een moderne kalkmachine om de lijnen te zetten. Tot dit moment 
werden de lijnen met zand gestrooid. Met de rijvereniging georganiseerde dansavonden  
in de zomer leiden niet tot het verwachte succes.  

 
Jaarverslagen: van 1958/59 tot en met 1970/71; 

notulen jaarvergaderingen: van 1959 tot en met 1970. 
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1960 – 1974 
 
1960: Ook HMVV maakt deel uit van de film “Hooge Mierde 1960”. 
 
1961: De selectie ondergaat een medische sportkeuring in Breda. 
 
1962: Jan Seuntjens is de eerste trainer die van buiten de eigen club wordt aangetrokken, 
om de selectie te trainen. Wellicht mede gefinancierd door de verkoop van bierglazen 
met HMVV-embleem. Wie heeft ze nog? 
 
1963: Frans Peijs neemt de voorzittershamer over en de club schaft zich een verbanddoos 
en EHBO-tas aan. Naast de drie senioren- en drie juniorenteams is er voor het eerst, ook 
sprake van een elftal pupillen, zeg maar de huidige D-jeugd. 
 
1964: Realisatie van een eigen kleedruimte: een tweedehands houten keet wordt 
aangekocht en geplaatst nabij het speelveld aan Kuilenrode. Een mixteam van HMVV en 
SDO ’39 speelt tegen kampioen Hulsel. 
 
1965: Officiële opening van sportpark “achter Van Grinsven”. 
 
1966: Fons van den Borne wordt preses van de club en het bestuur breidt uit van vijf 
naar zeven leden. 
 
1967: De invoering van seizoenkaarten wordt even later gevolgd door donateurskaarten. 
 
1969: Veertig jarig jubileum dat pas in 1970 wordt gevierd. Het bestuur gaat weer terug 
naar vijf leden en Kees van Gool wordt de nieuwe voorzitter. 
 
1970: Het jaarboek van trainer Frans Seuntjens bevat alle wedstrijden, opstellingen, 
doelpunten en wetenswaardigheden van het vaandelteam in seizoen 1969/70. Er 
verschijnt ook een jubileumboek in het teken van het 40-jarig bestaan. 
 
1971: Clubblad D’n HMVV-er ziet het levenslicht. Door een eigen redactie samengesteld 
en door advertenties gefinancierd, verschijnt het zes keer per jaar in een oplage die 
meegroeide met het aantal woningen in Hooge Mierde. Naast wedstrijdverslagen en 
interviews is “Wist u dat …” een vaste, veelgelezen rubriek. Gaat uiteindelijk in 1992 (in 
deze vorm en verspreid in alle brievenbussen in Hooge Mierde) ter ziele. 
 
1973: Uitbreiding van het bestuur naar zeven leden want de club bloeit als nooit tevoren 
en er staat veel op stapel. 
 
1974: Na jaren van voorbereiding eindelijk de verhuizing naar sportpark De Leeuwerik 
(zie “De Leeuwerik 1974-2024”). Dit betekent ook een emotioneel afscheid van Café van 
Grinsven en het begin van een eigen clubhuis. De moderne accommodatie wordt, met 
ondersteuning van de Gemeente, geheel door eigen leden, zo’n 60 vrijwilligers, 
gebouwd en ingericht. De tweedehands bar zal bijna dertig jaar stille getuige zijn van 
alle voetbalwijsheden na training of wedstrijd. 
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1975 – 1989 
 
1975: Kort voor de officiële opening van sportpark De Leeuwerik wordt een 
jeugdbestuur ingesteld met Frans van den Borne als voorzitter. Ook vindt de eerste 
editie plaats van het HMVV-jeugdtoernooi met bijbehorende loterij. En D’n Opkikker 
wordt voor het eerst uitgereikt, aan wie ook weer? 
 
1976: In het kader van het jeugdbeleid is Roel de Hooghe de eerste jeugdtrainer die van 
buiten de club wordt aangetrokken. Door middel van een fietsvierdaagse en 
kienavonden wordt voor de beleidsuitvoering een gezonde financiële basis gelegd. 
 
1977: De eerste vorm van clubsponsoring: twee Hoogemierdse firma’s stellen elk een 
volledig set trainingspakken beschikbaar voor het eerste elftal (beide sets worden om de 
beurt gedragen). Dit vaandelteam wordt prompt kampioen en promoveert naar de 
vierde klasse KNVB. De E- en F-jeugd gaan voor het eerst naar een meerdaags 
jeugdkamp (het Polvokamp) dat evenals een regionaal benjaminstoernooi door het 
jeugdbestuur wordt georganiseerd. Het recht van opstal voor het clubgebouw wordt 
notarieel bekrachtigd na overeenstemming met de Gemeente. 

 
 

Aandenken voetbalspeldag. Vernieuwd jasje voor clubblad. 
 

 
Kampioenselftal in 1977: promotie naar 4e klasse KNVB. 

 
1978: De kantine krijgt gezelschap van een bestuurskamer want het bestuur is intussen 
uitgebreid naar negen mensen. Bij besluit van de algemene ledenvergadering worden de 
statuten van de club gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Kort hierna worden deze 
statuten notarieel vastgelegd. 
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1979: Het gouden jubileum van de club wordt groots gevierd. De historie wordt in een 
jubileumboek (met foto’s van alle teams) vastgelegd en om de kas te spekken, worden 
stenen pullen en vazen te koop aangeboden. De penaltybokaal voor de jeugd kent zijn 
eerste editie: per jeugdteam staan drie spelers in de finale met de keeper van HMVV 1 
op elf of zeven meter. 

 
Gouden jubileum in 1979: winnaars van de penaltybokaal. 

 
1980: De club houdt voor het eerst een nieuwjaarsreceptie. In seizoen 1979/80 treft 
HMVV haar grote buurman na 41 jaar weer in competitieverband. HMVV 1 wint, na het 
gelijkspel thuis, in de terugronde de uitwedstrijd tegen Reusel Sport met 0-3. Aan het 
eind van dit seizoen neemt Toon Spooren afscheid. Bekerstunt: 4-4 na verlenging en 
winst via strafschoppen bij hoofdklasser Longa. 
 
1981: De accommodatie is in korte tijd uit haar jasje gegroeid en wordt uitgebreid met 
twee kleedruimten en een berging. De Leeuwerik krijgt er DDW en KPJ als bewoners bij. 
Binnenshuis wordt groot onderhoud gepleegd aan het clubgebouw. Op het veld 
degradeert het vaandelteam, voor het eerst in haar historie. Binnen de club wordt het 
periodekampioenschap geïntroduceerd. 
 
1982: Shirtsponsoring voor alle senioren doet zijn intrede door afspraken met negen 
middenstanders en een uniek roulatiesysteem. De krantenknipsels en aantekeningen 
worden door trainer Toon van den Hurk van week tot week samengevoegd tot een 
jaarboek over het eerste elftal. Tien seizoenen lang worden alle wetenswaardigheden op 
deze wijze gebundeld. 
 
1983: De recreantentraining doet zijn intrede. Logisch gevolg van de in totaal acht 
seniorenteams die natuurlijk niet allemaal met de selectie kunnen meetrainen. Door 
winst in de promotiewedstrijd keert HMVV 1 terug in de vierde klasse KNVB (en wint 
daarin thuis met 4-1 van Reusel Sport). Via de club kan voortaan een afspraak worden 
gemaakt met een fysiotherapeut voor behandeling van blessures. 
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1984: Met de A1-jeugd als trendsetter doet ook bij de junioren shirtsponsoring geleidelijk 
haar intrede. De mobiele dug-outs worden vervangen door gemetselde reservehuisjes 
(die in 2013 weer worden opgeruimd). Het ‘traditionele’ optreden van een vijftal leden 
tijdens de jaarlijkse feestavond verwordt met papieren zwaaisjaaltjes tot het hoogtepunt 
van het elfde lustrum. 
 
1985: Tijdens jeugdwedstrijden op zaterdag wordt de bestuurskamer als 
ontvangstruimte gebruikt: de leiders krijgen koffie, de pupillen ranja. Nic Meulenbroeks 
en Frans Peijs ontvangen de gouden KNVB-speld, in 1991 valt ook Kees van Gool die eer 
te beurt. 
 
1987: Voor de gehele jeugd is er aan het eind van het seizoen voor het eerst een 
afsluitingsdag met onder meer een wedstrijd van de pupillen tegen de moeders. Met 
dank aan acht middenstanders worden de gesponsorde shirts in het roulatiesysteem en 
de trainingspakken voor het vaandelteam vernieuwd. 
 
1988: Nieuw: verjaardagskaart voor de spelers van de E- en F-jeugd (is in 2010 gestopt 
nadat het eerder was beperkt tot de F-jes). De parkeerplaats wordt door de eigen leden 
van klinkers en medeklinkers voorzien, die door de Gemeente worden aangeleverd. 
 
1989: Het zestigjarig jubileum wordt op waardige wijze gevierd met natuurlijk een 
jubileumboek maar ook met de wedstrijd HMVV – Willem II, het grenslandtoernooi en 
een groots jeugdtoernooi. Hoogtepunt is ongetwijfeld de reünie als feestavond. Het 
jubileum is op video vastgelegd. Nog voor de winterstop wordt er naast het hoofdveld 
een overdekte staantribune gebouwd. 

 
Jubileumboek. 
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1990 – 2004 
 
1990: De kantine is voortaan ook op zaterdag open en wordt tevens voorzien van een 
alarminstallatie. In de persoon van Theo Spooren doet de keeperstrainer zijn intrede. 
 
1991: HMVV D1 is het eerste (en tot 2016 het enige) jeugdteam dat de finale van de NKS-
beker bereikt (en verliest). Nieuwigheden zijn: het bedrijventoernooi (gewonnen door 
J.A. van Gisbergen), de plaatsing van een fietsenstalling en van (26) reclameborden langs 
het hoofdveld. Voor het jeugdkader wordt een gourmetavond georganiseerd, als blijk 
van waardering voor dit korps vrijwilligers. Een traditie die zo’n tien jaar later wordt 
uitgebreid naar alle vrijwilligers.  
 
1992: Na twee afgetekende degradaties op rij begint HMVV 1, net als bij haar oprichting, 
in de kelder van de Brabantse Bond (en eindigt daar de eerste seizoenen in de laagste 
regionen). Met ingang van dit seizoen vervalt het entreegeld bij HMVV’s wedstrijden op 
De Leeuwerik en wordt een loterij gehouden (dat levert meer geld op voor de clubkas). 
 
1993: Alle teams, jeugd en senioren, worden voorzien van eenzelfde tenue door 
uniforme shirtsponsoring met dertien Hoogemierdse bedrijven. Het kledingfonds 
verlangt ook een eigen bijdrage van de spelers. De Gemeente stelt een 
huurovereenkomst op voor gebruik van het sportpark. HMVV-jeugd krijgt de Fair-Play 
cup van Kring de Kempen uitgereikt. HMVV A1 wint als eerste (en tot 2016 als enige) 
jeugdteam de finale van de Kempenlandbeker voor lagere A-teams. 
 
1994: De verlichting op het trainingsveld wordt uitgebreid van vier naar zes lichtmasten 
en Kees van Gool krijgt een receptie aangeboden vanwege zijn zilveren voorzitterschap. 
Jubileumtoernooi F-jeugd vanwege 60-jarig bestaan Kring de Kempen. De competities 
voor D-, E- & F-jeugd worden omgezet naar een najaars- en een voorjaarsreeks. Binnen 
vier maanden competitie verliest HMVV twee keer van buurman SDO ’39 (0-4 en 5-0). 
 
1995: Na een jaar voorbereiding vindt een reorganisatie plaats van het HMVV-kader tot 
een algemeen bestuur van zeven leden en drie commissies: jeugd, technisch en 
algemeen. Algemeen voorzitter wordt Wilfred Meulenbroeks. Het Kersttoernooi ziet het 
levenslicht. 
 
1996: De warmwatervoorziening in de kleedruimten wordt vernieuwd nadat de 
‘douchewanden’ zijn gesloopt. Eerste editie van de Kees-van-Gool-wisseltrofee voor de 
D-, E- en F-pupillen. Het nieuwe seizoen wordt voorafgegaan door een algehele 
reorganisatie van de KNVB en de competitie-indelingen. Het Huishoudelijk Reglement 
(opgesteld in de 80’s) wordt vernieuwd en onder de aandacht gebracht. 
 
1997: Door het HMVV-bestuur wordt in samenspraak met KNVB en DDW een 
langdurig overleg gestart met de nieuwe Gemeente Reusel De Mierden over “reeds 
gemaakte afspraken” en de noodzakelijke revitalisatie van het sportpark. HMVV heeft 
het zwaar in de zesde klasse en eindigt voorlaatste, naar later blijkt hét kantelpunt 
tussen de voorbije zeven magere jaren en de komende zeven vette jaren. 
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1998: De jaarlijkse feestavond vindt plaats op de laatste speeldag. Daar wordt in het 
bijzijn van vele oud-kampioenen afscheid genomen van “mister HMVV” Jac Antonius. 
 
1999: De introductie van de pupil van de week; Jorn Hermans is de eerste jeugdspeler 
die deze eer te beurt valt. Hergeboorte van cluborgaan D’n HMVV-er dat aanvankelijk 
zo’n vijf keer per jaar verschijnt (en sinds 2010 nog incidenteel) in een ander formaat, 
met vernieuwde inhoud en oplage beperkt tot leden en sponsoren. De kantine wordt 
uitgebreid ten koste van enige bergruimte. Hiervoor komt een nis-hut die eind 2002 
weer wordt opgeruimd. In de rust van Willem II-Ajax wint onze D-jeugd met 1-0 van 
Alphen. Samen met twaalf andere clubs sluit HMVV zich aan bij De Waarde(n)volle 
Club, cluster De Kempen. 

 
Scheidsrechterstrio gehuldigd: 25 jaar actief op HMVV’s jeugdtoernooi. 

 
2000: Leiders en trainers worden voorzien van coachjassen. Met het hoofd scoort Cees 
Dickens de gelijkmaker in zijn 1000ste wedstrijd voor HMVV. Dit ter gelegenheid van 
zijn gouden voetbaljubileum: vijftig jaar actief binnen de lijnen. Het kantinebeheer 
wijzigt: van een echtpaar, zoals dat sinds 1974 werd geregeld, naar een kantineteam. 
Frans Peijs krijgt vanwege zijn gouden lidmaatschap, waarvan bijna veertig jaar als 
bestuurder, een receptie en een fiets aangeboden. 
 
2001: Met grote overmacht wordt HMVV kampioen in de zesde klasse. Door de herziene 
competitie-indeling promoveren echter ook alle andere teams. De hoge score levert wel 
een prijs op: de kleine Trompettercup. Met de presentatie van de nieuwe tenues, wordt 
elk team gekoppeld aan een sponsor, einde roulatiesysteem. 
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Kampioenselftal in 2001 en winnaar van de kleine Trompettercup. 

 
2002: Na vijf jaar voorbereiding gaat de sloophamer erin. 150 vrijwilligers voltooien in 
ruim drie maanden de renovatie van het clubgebouw, mede mogelijk gemaakt door 
ondersteuning van de Gemeente en 75 bedrijven. Tijdens de officiële opening wordt ook 
de beeldkrant onthuld. Buiten wordt een voetpad naar het hoofdveld aangelegd. 
 
2003: Ook HMVV speelt voortaan in de vrije ruimte die internet heet: de lancering van 
een eigen website. Vanwege zijn gouden lidmaatschap, in 2002 bereikt, krijgt Kees van 
Gool voor zijn vele verdiensten een prachtige houten tuinbank aangeboden. Drie 
humoravonden in De Schakel vormen de warming-up van het aanstaande jubileum met 
onder meer een vooruitblik (in beeld én geluid) naar het 100-jarig bestaan in 2029: 
“Humor Maakt Voetbal Vermakelijk”. 
 
2004: Tijdens de jaarlijkse kaderavond krijgt Nic Meulenbroeks vanwege zijn gouden 
jubileum, minstens een jaar eerder bereikt, en vele verdiensten achter de schermen een 
prachtige houten tuinbank aangeboden. HMVV viert een jaar lang haar 75e verjaardag: 
een receptie met de gouden NKS-speld voor zes HMVV-kanjers, waaronder Laurans 
van Grinsven die het eerste exemplaar van de verjaardagskalender krijgt uitgereikt, een 
wedstrijd tegen de oud-internationals, een familiedag, een jeugdspektakel… Het kan 
niet op, zeker niet als HMVV de nacompetitie wint en promoveert naar de vierde klasse. 
Het jubileum is op DVD vastgelegd. Kort voor de jaarwisseling wordt Geert Wouters de 
nieuwe voorzitter. 
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2005 – 2019 
 
2005: Oprichting van een damesteam; afscheid van Piet Rens als man achter de 
schermen van kantine en clubgebouw; gouden jubileum Jac Rens (die deze mijlpaal al in 
2001 had bereikt); nieuwe hoofdsponsor HMVV 1 en het plotselinge afscheid van 
“mister HMVV” Frans Peijs (het Kersttoernooi draagt voortaan zijn naam). 
 
2006: Introductie van de vrijwilliger van het jaar die postuum aan Frans Peijs wordt 
toegekend. Het damesteam eindigt haar eerste seizoen met 0 punten en meer dan 100 
tegendoelpunten op de laatste plaats. 
 
2007: Het zaterdags gezicht voor de jeugd, kan-Tiny Rens, neemt afscheid van haar werk 
achter de bar. Op het HMVV-jeugdtoernooi wordt het combiteam HMVV-Hulsel F-
jeugd gepresenteerd aan het publiek alvorens zij ‘alias Hulsel F1’ starten in de 
najaarsreeks. Een samenwerkingsvorm die in 2010 samenvloeit tot één jeugdafdeling 
van beide kerkdorpen. Veldverlichting en bekabeling worden aangepast en uitgebreid. 
 
2008: Start training voor meisjes. Renovatie en herindeling van het sportpark, samen met 
korfbalvereniging DDW en gilde Sint Joris; nieuwe dug-outs. Het aantal seniorenteams 
wordt opnieuw uitgebreid en komt daarmee, inclusief het damesteam, net als begin 
jaren tachtig op acht. De superelf doet zijn intrede en de interne periodetitel komt te 
vervallen (drie seizoenen later is dit laatste weer teruggedraaid). 
 
2009: De 80e verjaardag wordt in mei, verdeeld over 80 uren, gevierd. Het meisjes-B-
team gaat meedoen aan de competitie. De eerste editie van een nieuwe traditie: de 
jubileumavond met huldiging van leden die 25, 40, 50 of 60 jaar HMVV-er zijn, 
ondersteund door een creatieve presentatie in woord en beeld. 
 
2010: Het vaandelteam wint op overtuigende wijze de nacompetitie en promoveert naar 
de derde klasse KNVB: “een waar volksfeest barst los in Hooge Mierde”. Ruim een 
maand eerder wordt de hele club nog op het verkeerde been gezet door een zeer 
geslaagde één-aprilgrap. 
 
2011: Het clubgebouw wordt opnieuw uitgebreid door honderden uren 
vrijwilligerswerk, de herinrichting van het sportpark nadert haar voltooiing en er wordt, 
samen met DDW, een nieuwe fietsenstalling (binnen de poort) gerealiseerd. Na één 
seizoen doet HMVV 1 noodgedwongen weer een stapje terug om vervolgens de eerste 
periodetitel te pakken. De website wordt vernieuwd. 
 
2012: De nieuwe hoofdtribune vormt het prachtige slotakkoord van de herinrichting en 
uitbreiding van De Leeuwerik. Het recht van opstal tussen HMVV en Gemeente wordt 
ondertekend (tien jaar nadat het is voorgesteld) en daarmee is ook de sportpark-
huurovereenkomst geactualiseerd. Het bestuur wordt flink ververst en is weer volledig 
bemand; de commissiestructuur wordt wat aangepast. HMVV 7 speelt uit tegen 
Beggsboro AFC (Dublin) en HMVV D1 krijgt een Engels schoolteam op bezoek. Jan Staal 
ontvangt een Koninklijke Onderscheiding. 
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2013: Het onderhoud van het sportpark wordt voortaan gecoördineerd door Stibex. In 
de “verlenging” van de herinrichting wordt een degelijke afrastering geplaatst, waarbij 
ook de ballenvangers worden versterkt. Alpe d’HuZes haalt de ‘clubkrant’ door de 
inspirerende deelname van enkele fietsende voetballers. Bij aanvang van het nieuwe 
seizoen is het met behulp van sponsoren (weer) gelukt om alle teams in een nieuw tenue 
te steken en worden er natuurlijk weer teamfoto’s gemaakt. Het arbitrageplan wordt 
gepresenteerd en – naar later blijkt – is het HMVV- jeugdtoernooi toe aan zijn laatste 
editie. 
 
2014: De 85e verjaardag wordt “gevierd” als HMVV met zo’n 250 leden in blauw-wit, te 
gast is bij FC Eindhoven. Op de slotdag verdient het damesteam, na bijna tien jaar 
zwoegen, haar ere-plek in de clubhistorie: kampioen. De vorig seizoen vervangen tenues 
blijken in Gambia een tweede voetballeven te krijgen. Slotakkoord is een gepast afscheid 
van “mister HMVV” Piet Rens, een klein jaar na zijn dikverdiende NKS-onderscheiding. 

 
Kempische Training E-jeugd 2014-2015. 

 
2015: Een nieuw damesteam traint midweeks en start in haar recreanten voetbalpoule 
met drie overwinningen op rij als ‘winterkampioen’. Onderhoud van HMVV’s eigen 
inventaris op De Leeuwerik is – vanwege het toegenomen belang – een nieuwe 
portefeuille binnen het bestuur dat hiertoe wordt uitgebreid naar acht personen. Toon 
van Limpt ontvangt de gouden KNVB-speld. 
 
2016: Vier jeugdteams overwinteren in het bekertoernooi en twee bereiken de finale (dat 
laatste was bijna 25 jaar geleden). Terwijl de meisjes hun eindstrijd verliezen, wint 
HMVV E1 de beker in hun klasse. In het nieuwe seizoen start de oudste jeugd in een 
“HoLaHu-combinatie O19”. 
 
2017: De website wordt (alweer) vernieuwd. Harrie Rens beëindigt, als laatste van een 
gouden voetbalgeneratie, na 54 seizoenen zijn voetballoopbaan. De senioren starten met 
één team minder het nieuwe voetbalseizoen. De jeugd verzorgt enkele trainersavonden, 
begeleid door de KNVB. 
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2018: In de zomerstop worden de kleedruimten volledig gerenoveerd. De beeldkrant in 
de kantine vertoont met enige regelmaat ‘live’ verslag van de jeugdwedstrijden. Op het 
veld ontwikkelt zich een ‘nieuwe’ generatie vrijwilligers, mede gevoed door de extra 
teams O12, O10, O8 en de combi met Reusel Sport voor beide meidenteams. 
 
2019: De maandagmorgenploeg wordt gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Bij een 
wedstrijd van de oudste jeugd komen de 22 spelers soms uit 5 of 6 Kempische dorpen. 
Een kleinschalige familiedag na de feestavond is het sluitstuk van HMVV 90 jaar eind 
augustus met een penaltytoernooi, een Mierdse VAR en een zonovergoten spellendag. 
Jan Wouters, op de dag af 70 jaar lid, verzorgt de trekking van een bijzondere loterij. 
 

 
Eén van de teams tijdens HMVV’s Vaardigheden Anekdotes Raadsels 
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Leden, teams en kader 

 
Het aantal leden, verdeeld in drie categorieën, is al vier decennia vrij stabiel waarbij het 
de laatste tien jaar vooral maatwerk is met de voetbaljeugd in heel HoLaHu. Overgang 
van jeugd naar senior ligt op 18 jaar. Met overig wordt bedoeld niet actief voetballende 
leden. 

 
 
Vanaf 2000 dienden zich mondjesmaat gouden jubilarissen aan en een handvol heeft 
intussen zelfs de diamanten mijlpaal bereikt. De laatste tien jaar is het aantal zilveren 
jubilarissen ruim verdubbeld en voor een kwart van de huidige leden ligt deze eerste of 
een tweede mijlpaal binnen handbereik. Een mooi vooruitzicht op elke jubileumavond. 
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Het aantal elftallen bij senioren en jeugd. Vanaf 1964 bestaat er een aparte categorie 
pupillen (P-jeugd) vergelijkbaar met de huidige D-leeftijd. Vanaf 1979 wordt met 
pupillen de E- en F-jeugd bedoeld, waarbij de E-jeugd later is omgezet van elf- naar 
zeventallen. Vanaf 2005 speelt er een damesteam (categorie senior), gevolgd door een 
Meisjes B en/of Meisjes D (categorie meisjes) en de Mini’s (niet opgenomen). In 2016 
hernoemt de KNVB de jeugdteams naar leeftijdsklasse: O19, O17, O15, O13, O11, O9. 
jaar senior jeugd pupil meisjes 

1929 1    

1939 1    

1944 0    

1949 2 1   

1959 2 1   

1964 3 2 1  

1969 4 3 1  

1974 4 3 2  

1979 6 4 1  

1984 8 3 3  

1989 6 4 4  

1994 5 5 4  

1999 5 5 5  

2004 5 5 4  
2009 
2014 

8 
8 

3 
3 

3 
4 

1 
1 

 
Eind 2019 kan worden vastgesteld dat HMVV vanaf de herstart in 1946 een relatief 
kleine groep bestuurders heeft gekend. In totaal hebben, voor zover geregistreerd, ruim 
60 leden hierin zitting gehad met gemiddeld 8 à 9 dienstjaren en met uitersten van 1 tot 
46 seizoenen. De functies secretaris en penningmeester werden tot 1969 gecombineerd. 
 

voorzitter 
Antoon Larmit 1946-1957 
Frans Schellekens 1957-1963 
Frans Peijs 1963-1966 
Fons van den Borne 1966-1969 
Kees van Gool 1969-1995 
Wilfred Meulenbroeks 1995-2004 
Geert Wouters 2004-heden 
 

secretaris 
Thé Rens 1946-1951? 
Frans Schellekens 1951?-1957 
Jan Rijken 1957-1960 
Jan Wouters 1960-1969 
Harrie Jansen 1969-1974 
Jan Staal 1974-2015 
Luc Wouters 2015-heden 
 
Het verenigingskader wordt, naast bestuursleden, vooral gevormd door een groot aantal 
vrijwilligers, zoals: trainers, leiders, scheidsrechters en commissie- of werkgroepleden. 
Gemiddeld over de laatste drie decennia zijn elk seizoen tenminste 50 leden ‘langs de 
lijn’ actief, waarvan naar schatting zeker de helft kan bogen op meer dan 10 dienstjaren. 

penningmeester 
Thé Rens 1946-1951? 
Frans Schellekens 1951?-1957 
Jan Rijken 1957-1960 
Jan Wouters 1960-1979 
Fred Dickens 1980-1982 
Jan Hermans 1982-1983 
Toon van Limpt 1983-1990 
Ad Lepelaars 1990-1995 
Dennis Wouters 1995-2000 
Hans Mooren 2000-2011 
Mark Rens 2011-heden 


