
 

Interview 

Jan Heerkens 
50 jaar, voetballend(!), lid! 

  
Afgelopen vrijdag, 25 okt., zijn bij 
DVVC 5 jubilarissen gehuldigd. 2 
van 25jaar, 1 van 40jaar, 1 van 
50jaar en 1 van 65 jaar. Dat men bij 
DVVC lang blijft plakken mag 
duidelijk zijn. 

Een van de jubilarissen was Jan 
Heerkens. 50 jaar lid en nog steeds 
voetballend lid! Dat is wel een extra 
vermelding (en een interview) 
waard! 

We vragen Jan of hij zichzelf in 3 tot 5 woorden kan beschrijven.  
Hij heeft er 1 nodig: Rustig.  
Ook op het veld? Ja. Rustig, ook op het veld. Precies 5 dus. 

Hij speelt het liefst mid-mid of voorin. Ook omdat hij zichzelf geen fysieke voetballer 
vindt. “Ik kan niet koppen”, zegt hij zeer beslist. “En slidings maken ook niet”.  

Zijn teamgenoten beweren dan ook dat het tenue van Jan het enige is dat 
niet gewassen hoeft te worden. En tja wie overeind blijft wordt minder vuil. 

Dat fysieke spel heeft hij nooit zo gehad, ook als kind niet. Tel daarbij op dat 
Jan ook jarenlang zaalvoetbal heeft gespeeld, waar slidings, en contact überhaupt, 
niet voorkomen en het balletje is rond.  

Ook Jan’s andere hobby/liefhebberij is er een van rustige aard; Lekker wandelen in 
de natuur met de hond. Ja dat ene woord omschrijft Jan goed: Rustig. 

Een beetje verwarring was er toch al wel snel want volgens Jan was hij een jaar of 
10, hij is van ’57 en dacht dat hij toch echt in 1967 begonnen is met voetballen. Nu 
is hij 62, dus tja … 50 of 52jaar? 

Uiteraard kwamen heel wat namen uit die eerste jeugdperiode voorbij en opvallend 
was dat heel wat (jeugd)leden uit de buurt van Jan -de krantenman- Smans 
kwamen. Jan de krantenman woonde in de St Josephstraat (spie?) en het 
geboortehuis van jubilaris Jan stond in de Deken Oomenstraat. Die 2 plekken 
grenzen aan elkaar. 

 

 



 
 

Of Jan door Jan bij DVVC gekomen is dat weet hij eigenlijk niet meer, maar 
onmogelijk is dat zeker niet. Jan de krantenman 
kwam bij veel mensen aan de deur en hij was 
oprichter van DVVC jeugd. Dat de contributie 
nog aan huis werd opgehaald door Jan Smans 
dat is dan weer wel iets van veel nostalgie. 

Van mini’s of kabouterteams had destijds nog 
niemand gehoord. Je begon simpelweg niet zo 
vroeg met voetballen. Jan zelf was dus een jaar 
of 10 en startte in, waarschijnlijk, een D-team. 
Hij doorliep alle jeugdteams t/m de A en 
belandde daarna ook nog jarenlang in de 
selectie. Bijzonder is wel dat Jan in al die jaren 
nog nooit zelf een kampioenschap van een 

team heeft meegemaakt waarin hij op dat moment zelf voetbalde. Hij was er óf 
NOG NIET of NET weer weg wanneer er periodekampioenschappen of promoties 
waren. Dat wil niet zeggen dat hij nooit feesten heeft meegemaakt. Zo was er 
volgens hem een feest in “De Gouwe” en ook nog eens in de Cammeleur. Of wat te 
denken van het 60jarig bestaan dat op het sportpark zelf gevierd is. 

Maar even verder terug in de tijd: 
Het Sportpark zoals we dat nu kennen was er toen nog niet. Sterker nog; Jeugd en 
Senioren trainden en speelde op totaal andere plaatsen. 

De jeugd ging naar de Doelstraat, daar waar nu de tennishal staat, dat was 
een voetbalveld. Er stonden palen waar elke keer de netten opnieuw ingehangen 
moesten worden en de kalk, om lijnen te trekken, stond bij Van Delft sr. in de 
schuur. 

Uitwedstrijden moesten per fiets bezocht worden. Naar Rijen, Oosterhout en 
naar Neerlandia Dorst bijvoorbeeld. Pas veel later toen meer ouders auto’s hadden 
kon er met de auto naar een uitwedstrijd gegaan worden. 
Heel veel andere activiteiten, dan voetballen, met de jeugdteams kan Jan zich niet 
zo goed herinneren. Er is nog wel vaag een herinnering van een bus (met de jeugd) 
ergens heen en iets van een kamp (of dag?), maar het was vooral voetbal wat de 
klok sloeg. 

Ter ‘voorbereiding’ op de senioren speelde de A-jeugd, toen met Louis de Hoogh als 
leider, destijds ook op zondag zijn wedstrijden. De senioren speelde, zoals gezegd, 
niet in de Doelstraat, maar tegenover v.v. Dongen (daar waar het voormalige 
Attwood -GFK- kantoor heeft gestaan). 

Later kwam daar een veld op het huidige Sportpark voor, zo ongeveer de 
oefenhoek nu. 
Het hoofdveld werd bezet door Olympia’60 die daar ook nog een kantine had. 

De kantine van DVVC was zo ongeveer de helft (als het dat al was!) van het 
huidige pand en er stonden lange tafels. Vrouwen en kinderen van de spelers 
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‘bezetten’ de zondagmiddagen -van thuiswedstrijden- de plekken aan de tafels en 
met de spelers na de wedstrijden was de kantine steeds bomvol. 

’s Zondags op de fiets naar de tegenstander was er bij de Senioren niet meer bij. 
Hoewel … tijdens de oliecrisis en de autoloze zondagen had het zo maar kunnen 
gebeuren. Nou ja, gelukkig kregen ze voor een uitwedstrijd dispensatie om met een 
bus te gaan. Geluksvogels 😉 Dubbel geluk dat de hoofdsponsor Schoones voor de 
bus zorgde! Een vreemde gewaarwording vond Jan het wel. “Er was geen verkeer. 
Nergens. De wegen waren leeg”. Ja, dat ritje met die bus herinnerde hij zich wel, 
welke tegenstander het was of hoe de wedstrijd was verlopen, nah dat herinnert hij 
zich niet echt. 

Het zaterdagteam is waarschijnlijk de enige stop bij DVVC die Jan heeft 
overgeslagen. Want toen zo’n 12jaar geleden het veteranenteam werd opgericht is 
Jan daar rechtstreeks naartoe gegaan. Omdat Jan altijd zoveel plezier aan het 
voetballen beleefde speelde hij dus ook jarenlang zaalvoetbal, maar ook de 
ZomerAvondCompetitie kon jarenlang op Jan rekenen. ’t Pleintje, De 4Sprong, De 
Mosselaar waren nog enkele teams die hem zo te binnen schoten. 

En toch was het niet altijd alleen maar voetbal wat de klok sloeg. Donderdags 
avonds werd er ook nog getennist. “Niet in competitieverband hoor”, haast hij zich 
te zeggen, “Maar gewoon met z’n viertjes. Gewoon leuk, gezellig.” 

Behalve voetballer is Jan ook nog een tijdje 
jeugdleider geweest en heeft hij met Jan Verheijen 
met de vrachtwagen oud papier opgehaald. Met de 
huidige wetgeving zit pensioen, laat staan de VUT, er 
voorlopig voor Jan nog niet in, maar als het zover is, 
en hij kan nog, wil hij zich nog best voor wat hand- 
en spandiensten inzetten, maar voorlopig werkt hij 
nog wel een aantal jaar. Bij de Vegetarische Slager 
producent terwijl Jan wel van ‘gewoon’ vlees (vooral 
gehakt) houdt. Sushi kan hem dan weer niet 
bekoren. Heerlijke Hollandse Pot daarentegen zeker 
wel. 

Als Jan zou mogen kiezen koos hij voor voetbal op 
kunstgras, omdat hij -ook- zaalvoetbal gewend is en 
het daar allemaal wat minder fysiek is. 

Tussen voetbal kijken en voetbal spelen is het ook 
heel simpel: Zelf spelen. En als er dan toch gekeken 
gaat worden dan maar op de TV, met een lekker 

normaal biertje. (“Die 3e helft van het voetbal is trouwens ook heel gezellig”, zegt hij 
nog gauw even tussen neus en lippen door. “De 3e helft, hoort ook wel bij het 
-veteranen-voetbal”.) 

3x was hij in een stadion. Het NAC stadion. 3x was het de wedstrijd NAC-PSV 
en 3x gelijk spel. “Ach”, zegt hij “Die NAC-supporters blijven toch wel komen. Ze 
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mopperen wel, maar het zit altijd vol”. Tja Jan elke club heeft zijn eigen trouwe fans. 
DVVC heeft, zeker in jou, zijn eigen trouwe spelers. 

Jan zijn lievelingsvakantieplek is Oostenrijk omdat je er zo mooi kunt 
wandelen. Iets wat hij trouwens afgelopen vakantie ook in de Ardennen gedaan 
heeft, die ook heel mooi zijn. En de vakantie waar hij nu al heel veel zin in heeft is, 
eigenlijk, iets heel anders: Een cruise door de Noorse fjorden. Gemene deler in deze 
is de prachtige natuur. 

Als we Jan, in de kantine met muziek een plezier willen doen, zou je vooral 
Queen en ABBA horen. Toen hij laatst naar de ABBA revival in de Cammeleur was 
geweest bleek dat hij slechts 1 nummer eigenlijk niet (goed) kende. De rest van de 
ABBA nummers waren hem niet vreemd. Nederlandstalige muziek is eigenlijk niet 
aan hem besteed. 

Als hij gezond van lijf en lede blijft wil Jan graag nog wat 
jaartjes blijven voetballen. Bij de veteranen. Die kunnen 
trouwens nog wel wat versterking gebruiken. Dus wil je 
Jan en zijn teamgenoten nog wat beter leren kennen(?) 
ben je 30+(?) (tja veteranen hè), wil je fit blijven(?), doe dan 
eens met de veteranen mee. Er loopt daar heel wat jaar 
aan ervaring over het veld. Een halve eeuw van Jan alleen 
al, en dat allemaal bij 1 club. Bij DVVC, bij “ons” clubke, 
waar Jan, al of niet voetballende, niet meer weg te denken 
is. 

Bedankt Jan voor de leuke terugblik op je 
pioniers-begin-jaren bij/van DVVC en dat je nog maar lang 
van het voetbalspelletje mag genieten. Dan doen wij, -en 
vooral de veteranen-, dat zeker ook nog van jou. 
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