
Wat betekent H.M.C. 
 

De afkorting H.M.C. staat voor: Havedo Mountain Stars Combinatie, de vereniging die ontstaan is na de 

fusie tussen de handbalverenigingen Havedo en Mountain Stars. Nadat jaren gelden Havedo zich had 

afgescheiden van Mountain Stars zijn de verenigingen in 2005 gefuseerd. De hoofdsport is handbal. 
 

Een stukje A.S.V. “Mountain Stars” historie 

Op 25 augustus 1969 werd door Cees v.d. Ven vanuit de jongerenbeweging Jong Nederland een 

handbalvereniging in Raamsdonksveer opgericht. Deze club kreeg de naam “Gerakeira”, dat stond voor 

Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Keizersveer en Raamsdonk. De bestuurders van toen waren Cees v.d. 

Ven, Jan van der Laan, Frans Boelaars en Martien Boelaars. De eerste “zaalwedstrijden” speelde men toen 

in de veilinghallen te Breda. De veldwedstrijden speelde men op Fort Lunette. 

In 1970 moest het blauw-witte tenue worden ingeleverd en ging de vereniging op in “Sportvereniging 

Veerse Boys”. Men ging toen gebruik maken van een strook grond achter het B-veld aan de Parklaan en de 

naam werd gewijzigd in “S.V.V.B.”. Na het stuklopen van deze samenwerking ging de handbalvereniging 

op zoek naar een eigen speelveld en belandde op de zonneweide van zwembad “De Ganzewiel” en het 

PNEM-terrein in Geertruidenberg. In deze periode werd, na een prijsvraag onder de leden, de naam van de 

vereniging gewijzigd in a.s.v. “Mountain Stars”.  

In 1976 kreeg de vereniging de beschikking over 2 

verharde velden maar zonder kleedgelegenheid. Dankzij 

de inzet van André Vermeer (erelid) en Harry Boelaars 

werd het afgekeurde houten schoolgebouw aan de 

Rubensstraat naar de Kloosterweg verplaatst. Mede 

door de inzet van de toenmalige wethouder, dhr. J. van 

Alphen, is een nieuwe kleedaccommodatie en kantine 

gerealiseerd. 

Sportief gezien bereikte men in het seizoen 1984-1985 

het hoogtepunt. In Ridderkerk werd met 16-14  

gewonnen van Wings uit Den Haag en hiermee werd de promotie bereikt naar de 1e Landelijke Divisie. 

Andere hoogtepunten waren o.a. het kampioenschap van zowel de dames als de heren in het seizoen  

1994-1995. De dames promoveerden naar de 3e Divisie en de heren naar de 2e Divisie en wederom, na een 

degradatie, de promotie van de heren naar de 2e Divisie in het seizoen 1996-1997 en de promotie van de 

heren in het seizoen 2002-2003 naar de Hoofdklasse. Sportief gezien ging het ook goed met de jeugd, de 

dames junioren speelden 2 seizoenen in de Landelijke Jeugddivisie en de heren junioren wisten de hoogste 

afdelingsklasse te bereiken.  

Van 1996 tot 1 oktober 1999 was Arendse Sport & Gezondheidscentrum de hoofdsponsor en op verzoek van 

deze sponsor werd de naam van de vereniging gewijzigd in “Arendse/Mountain Stars”. Daarna werd 

Sportcentrum Parkzicht de hoofdsponsor en de naam werd wederom a.s.v. “Mountain Stars”. 
 

Ontstaan en historie van “Havedo” 

In 1979 werd na verschil van inzicht “Havedo” (handbalvereniging Dongemeond) opgericht en zo ontstond 

een 2e handbalvereniging binnen Raamsdonksveer. Door een aantal leden werd besloten om een andere 

vereniging op te richten. Dit waren Ajo Roos, Toon van Asten en Martin Ribbers. 

Na een bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk werd besloten een eigen handbalvereniging 

op te richten, de datum was 20 juni 1979. Er moest ook een naam verbonden worden aan deze vereniging. 

Al in 1979 werd er gesproken over samenvoeging van de gemeenten Raamsdonk en Geertruidenberg, de 

zgn. Dongemond gemeente. Zo ontstond de naam “Havedo”. In hetzelfde jaar werd Sportcentrum Parkzicht 

gebouwd en Havedo heeft daar de openingswedstrijd gespeeld. 

De eerste jaren was het een harde strijd tegen de bond en de gemeente die het niet zagen zitten dat er twee 



handbalverenigingen waren op een bevolking van 15.000 inwoners. Ondanks dit groeide Havedo snel naar 

100 leden en kreeg zo haar bestaansrecht. Veldwedstrijden en trainingen werden in het begin gehouden op 

een veld achter café “Koppelpaarden” aan de Veerseweg te Oosterhout. Het is nu niet meer voor te stellen, 

maar we speelden op gras, de lijnen moesten voor de thuiswedstrijden getrokken worden met een kalkkar. 

Later is Havedo verhuisd naar een bijveld van v.v. Raamsdonk, hier waren tenminste kleedruimtes met de 

mogelijkheid om te douchen. 

Om het 10-jarige bestaan op te luisteren werd de euvele moed 

opgepakt om een eigen kantine op te bouwen 

(na lang onderhandelen met gemeente was er overeengekomen 

dat Havedo gebruik kon gaan maken van de 

handbalvelden aan de Kloostwerweg) bij de reeds aanwezige 

velden van Mountain Stars. Er stond een leeg 

schoollokaal achter basisschool De Wilsdonck en dat werd 

gekocht voor 1 hele gulden. Dit moest worden 

gesloopt en opnieuw worden opgebouwd aan de Kloosterweg. 

Met vereende krachten en onder bezielende 

leiding van Toon van Asten is dit toen gerealiseerd. 

Wethouder van Strien mocht het nieuwe clubhuis openen wat een geweldige happening was. Ondertussen 

bleef de club groeien wat de nodige problemen gaf 

zoals trainingsfaciliteiten, trainers, coaches en ander kader. Tijdens een van de toernooien die de dames 

speelden werd er ook een herenteam ingeschreven en is er een herenteam geboren, allemaal mannen van  

handballende vrouwen. Het is altijd een probleem geweest om de vereniging compleet te krijgen, zeker de 

herenkant. 

Ook zijn er dieptepunten geweest zoals nog maar 75 leden na ongeveer 15 jaar. Toen zijn er door een aantal 

leden van het eerste uur weer de touwtjes in de hand genomen en werd de negatieve spiraal doorbroken en  

de vereniging begon weer te groeien. 

Sportief zat Havedo ook in de lift, dames 1 bereikte zelfs de Derde Divisie, de heren 1e afdelingsklasse en 

diverse jeugdteams in de hoogste klasse. Er werd een ATC opgericht die de intentie had om de gehele 

vereniging naar een hoger plan te tillen, er werd een beleidsplan opgesteld, er werden trainers van buiten de 

vereniging gehaald, selectieprocedures opgesteld en uitgevoerd. In deze periode van hard werken kregen we 

het bericht dat Ajo Roos plotsklaps was overleden, dit was een zware klap voor ons allen en voor Havedo. 
 

Ontstaan samenwerking Mountain Stars en Havedo 

Ten tijde dat de ATC van Havedo werd opgericht is Albert Smit ook bij de vereniging gekomen via zijn 

vriendin Wilma Aarens. Als voorzitter van de ATC kwam hij snel met nieuwe ideeën en kwam hij na een 

paar jaar met het idee om te gaan onderzoeken of het mogelijk was om weer te gaan samenwerken met 

Mountain Stars. Immers hadden beide verenigingen talentvolle jongens aan het handballen en eigenlijk 

allebei net niet voldoende om voor een goede doorstroming te zorgen. Op hetzelfde moment kwam ook nog 

eens de handbalvereniging uit Oosterhout in financiële problemen waardoor het heren junioren team van 

Havedo al snel werd uitgebreid met een aantal jongens uit Oosterhout. Havedo groeide zelfs tot boven de 

200 leden!!! 

Albert Smit had na een gedegen inventarisatie binnen Havedo en Mountain Stars duidelijk het gevoel 

gekregen dat de mogelijkheden voor een hernieuwde samenwerking zeker tot de mogelijkheid behoorde. 

Samen met Willem van Oversteeg werd dit pad dan ook uiterst zorgvuldig opgezet om de beide heren 

afdelingen onder te brengen in een nieuw te vormen associatie met behoud van de beide verenigingen. 

Gezien het succes van deze samenwerking besloten de beide besturen van de verenigingen, met instemming 

van de leden om met ingang van het seizoen 2003-2004 over te gaan tot een complete associatie. In een 

druk bezochte vergadering, op neutraal terrein, werden de laatste hobbels weggenomen en besloten tot een 



volledige fusie. Na 25 jaar werd er tijdens het handbalgala weer voor het eerst samen feest gevierd. Het werd 

een zeer geslaagde avond en we konden vooruit kijken naar een nieuwe handbalperiode in Raamsdonksveer. 

 

 

 

 
 

 

 


