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5VOORZITTER AAN HET WOORD 

WE MOGEN WEER
De eerste LINK van
seizoen 2017-2018. 

Laten we maar eens met een cliché beginnen: wat gaat 

de tijd toch snel. We hebben er als bestuur (officieel 

aangetreden in januari 2014) alweer bijna 4 jaar op zitten. 

En nu zijn er grote veranderingen op til. Er gaan maar liefst 

3 bestuursleden aftreden. We zijn er ongelooflijk trots op 

dat we nu al drie kandidaten hebben om de openvallende 

plaatsen in te nemen. Sterker nog: die drie beoogde 

bestuursleden draaien al mee. Wat een luxe en wat zijn we 

daar blij mee.

Waar we ook blij mee zijn is de invulling van de leemte die 

Sonja (onze verzorgster) achter liet. Roy van de Westelaken 

gaat Henk assisteren bij de verzorging van onze spelers. En 

Roy is ook nog een “echte” fysiotherapeut! Hoe mooi kan 

het treffen?

De komst van Roy is extra mooi, vanwege het feit dat Henk 

van de Kerkhof heeft aangegeven, dat hij wat taken wilde 

afstoten en/of delen met anderen. Want als we het hebben 

over “wat” taken, dan is dat in Henk z’n geval een dermate 

lange lijst, dat we blij moeten zijn als we dat ook weer 

verdeeld krijgen. Maar ook voor een aantal van die taken 

zijn er weer meedenkende mensen bereid gevonden om 

ze op zich te nemen. Super.

De jaarlijks terugkerende strijd om begeleiding van 

jeugdteams is ook weer in volle hevigheid losgebarsten. 

Die strijd is ook nog bij lange na niet gestreden. Er zijn nog 

teams zonder begeleiding, terwijl de meeste kinderen toch 

écht ouders hebben.  Dus hierbij een oproep aan (groot-)

ouders of andere familieleden van spelende kinderen om 

een handje toe te steken. 

Bovenstaande is allemaal korte termijn, maar daarom 

niet minder belangrijk. Als bestuur moeten we echter ook 

de lange termijn in de gaten houden en daarop actief 

anticiperen. Om te beginnen verdient ons vrouwenbeleid 

continu aandacht. Vrouwen behoren dezelfde (technische) 

aandacht te krijgen en voor de meisjes moeten we ook 

de omstandigheden creëren waarin ze optimaal kunnen 

genieten van hun hobby. Overigens zoeken we daar ook 

verbinding met DOSL, omdat beide verenigingen samen 

volwaardige(r) teams op de been kunnen brengen.

De opleiding van de jeugd moet weer onder het 

vergrootglas gelegd worden. Maken we de stappen die we 

willen maken en wat moet er eventueel veranderd worden?

De faciliteiten en accommodatie moeten permanent 

verbeterd worden, met als grote speerpunt het kunstgras. 

We moeten daar stappen maken, maar het financiële 

plaatje is complex (oftewel: het is te duur om als club 

alleen te dragen). Maar goed, we blijven mogelijkheden 

onderzoeken en kunnen misschien steun krijgen via 

sponsoring en de gemeente. Wordt vervolgd, maar is 

langere termijn.

Ten aanzien van sponsoring willen we hier graag 

aankondigen dat we in het nu startende seizoen extra 

ons best gaan doen om beter contact te krijgen met 

onze sponsoren. Zij zijn een heel belangrijke (financiële) 

pijler onder onze mooie club en wij willen graag weten in 

welke mate zij betrokken (willen) zijn en hoe wij als club 

beter met hen kunnen samenwerken. Daarom zal de 

sponsorcommissie de komende weken een mail sturen 

met daarin het verzoek om een enquête in te vullen. Dat 

invullen zal overigens maximaal 5 minuten tijd vergen.Voor 

de sponsoren: mocht U het gevoel hebben dat we niet 

het juiste e-mailadres van U hebben, mail dan aub even 

naar sponsor@rksvheeze.nl. We hopen natuurlijk dat alle 

sponsoren de enquête invullen, zodat we beter kunnen 

inspelen op de wensen die er zijn.

Ik wens iedereen weer een mooi seizoen toe, met vele 

doelpunten voor en iets minder tegen!

Tot ziens op het Lambrek!

Paul Krieckaert, voorzitter@rksvheeze.nl
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(HENDRIK)
JAN DE TUINMAN

JAN VAN DEN HURK - MAANDAGPLOEG
Tekst: PETER VAN HOEK Beeld: GERNIE HENSELMANS

Jan heeft de ballen verstand van voetbal (hij weet niet eens dat de bal rond is), heeft 

nota bene nog nooit ’n bal aangeraakt (vroeger niet en op zijn huidige leeftijd zeker 

niet), kijkt nooit naar voetbal, is pas enkele jaren terug lid geworden van de RKSV 

Heeze, maar is op z’n 72e levensjaar tóch verworden tot een van de belangrijkste 

steunpilaren van de RKSV Heeze.  Zonder Jan van den Hurk zou sportpark ’t 

Lambrek er nu heel anders uitzien, zowel letterlijk als figuurlijk!
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Jan is namelijk inmiddels alweer ’n jaar of vijf 

het meest fanatieke vrijwilligerslid binnen de 

‘maandagochtendploeg’. En niet alleen zijn tomeloze 

en fysieke inzet op de maandagochtend baart opzien, 

Jan is vooral de man die de hele groep faciliteert door 

de belangeloze inzet van een compleet pakket aan 

machinaal land- en tuingereedschap waar menig 

hoveniersbedrijf jaloers op kan zijn. Speciaal hiervoor 

heeft Jan (privé) een bedrijfsbus aangeschaft om elke 

week dit machinepark van en naar het Lambrek te 

vervoeren. Op verzoek van zijn maandagochtend-

kornuiten, besteed ik als redactielid van LINK, doch 

tevens als vriend en gerespecteerd (oud)collega van Jan, 

dan ook maar wat graag in deze LINK-editie de nodige 

en terechte aandacht aan Jan’s activiteiten.

HOE IS HET OOIT ZOVER GEKOMEN

Het ontbreekt Jan, zoals reeds opgemerkt, gelukkig (nog) 

niet aan een gezonde gesteldheid, hetgeen hem zeer 

gelegen komt tijdens het onderhouden van zijn zeer 

ruime en fraaie privétuin rondom zijn woning, annex 

werkplaats, annex kantoor- en bedrijfsruimte aan de 

Geldropseweg; het resultaat van jarenlange noeste 

arbeid, daarin alweer bijna ’n halve eeuw bijgestaan 

door steun en toeverlaat Franka, ook wel door Jan ‘zijn 

maatje’ genoemd.

JAN VAN DEN HURK - MAANDAGPLOEG
Tekst: Peter van Hoek Beeld: Gernie Henselmans

Natuurlijk is het beschikken over ’n stel ‘groene vingers’ 

mooi meegenomen, maar op sportpark ’t Lambrek is 

organiseren, delegeren en aansturen minstens even 

belangrijk. Het gaat tenslotte toch over het wekelijkse 

bestieren van een 25-tal vrijwilligers. En dat is Jan als 

ex-ondernemer volledig toevertrouwd, daarbij  immer 

gesteund door ‘projectleider’ Ad Thijs. Jan gaat over de 

‘groensector’, Ad over de opstal en inboedel van het 

omvangrijke complex.

Toen Jan van den Hurk (destijds nog samen met zijn 

helaas veel te vroeg overleden compagnon Henk 

Doezé) besloot de dakdekkersonderneming over te 

doen aan schoonzoon Mark van Kessel en Henk’s 

zoon Eric Doezé, werd Jan geconfronteerd met ’n 

bepaalde leegte waarmee hij niet goed raad wist. Het 

onderhouden van de noodzakelijke sociale contacten 

is voor ’n gezelligheidsmens annex gezelschapsdier als 

Jan van groot belang en hij besloot dan ook, mede op 

aanraden van Ad Thijs en diens zoon Hennie (eveneens 

werkzaam in het bedrijf van Jan) zijn thuis opgedane 

tuinderservaring, inclusief het in de loop der tijd 

vergaarde machinepark, belangeloos in te zetten voor de 

RKSV Heeze. Toen kleinzoon Tim zich ook nog meldde 

als lid, was Jan ‘om’ en werden zij beiden lid van de RKSV 

Heeze. En daar heeft hij tot op dit moment nog geen 
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‘elke maandagmorgen de 
gang naar ’t Lambrek voelt 
voor Jan als ‘thuiskomen’

seconde spijt van gehad. Elke maandagmorgen de gang 

naar het sportpark voelt voor Jan als ‘thuiskomen’. Hij 

arriveert dan ook meestal ’n uur eerder als de rest op 

het sportpark (half acht) en zou het liefst ’s-morgens al 

om half zeven met zijn werkzaamheden aanvangen, 

gewoon omdat hij dat zijn hele werkzame leven zo 

gewend is. Mede doordat hij de meeste kornuiten 

binnen de maandagochtendgroep al kende, werd Jan 

vanaf het allereerste moment volledig geaccepteerd en 

opgenomen in de groep.

MET DE VLAM IN DE PIJP

Jan is vanaf zijn tienerjaren verzot op alles waar ’n 

motor in zit. Tweetakt, viertakt of diesel, het maakt 

hem allemaal niet uit, als de motor maar ronkt en de 

uitlaat rookt. Als vanzelfsprekend heeft Jan dan ook van 

lieverlee (en natuurlijk ook vanwege het gemak) zijn 

benodigde tuingereedschap in de loop der jaren zowat 

volledig gemotoriseerd.

Nog altijd vertelt Jan met weemoed en vol 

enthousiasme over zijn eerste Kreidler-brommertje, 

gevolgd door een Zündapp met afgezaagde knalpijp, 

waarmee hij (mét vetkuif) tijdens de Rock & Roll-periode 

de regio onveilig maakte.

En nog altijd staat er, ter herinnering aan deze wilde 60-er 

jaren, een authentieke en opgevoerde Vespa bromscooter 

in Jan’s garage te pronken waarvan we hopen dat hij 

hieraan nog vele jaren (samen met Franka op de buddyzit) 

veel plezier mag beleven.

Nog niet zo heel lang geleden maakte hij alle kartcircuits in 

de regio onveilig met zijn 2-takt autokart- raceskelter, in de 

hoop het even zo ver te schoppen als Max Verstappen.

En wat te denken van een stokoude Lanz-Buldog 

dieseltractor, voorzien van een enorme verticale knalpijp 

waarachter Jan, vanwege de hevige rookontwikkeling, 

nauwelijks nog zichtbaar was achter het stuur en welke 

tractor hij menig jaar uit pure genegenheid voor het 

ronkende motorgeluid heeft gekoesterd en tot in de 

puntjes heeft onderhouden. Regelmatig brengt Jan nog 

een bezoekje aan het oudheidkundig museum waar ‘zijn’ 

tractor op dit moment nog steeds staat te pronken.

Toen hij tot de jaren van verstand kwam, verruilde Jan al 

deze nostalgische racemonsters in voor een van alle gemak 

voorziene camper waarmee hij samen met Franka heel 

Europa doorkliefde.

23 JUNI 2016,

WINDKRACHT 12 OP DE SCHAAL VAN BEAUFORT

Een dag om nooit te vergeten. En dat hebben ze geweten 

op sportpark ’t Lambrek! Stormwinden van meer dan 120 

km/u, gepaard gaande met hagelstenen ter grootte van 

tennisballen, teisterden de door de maandagochtendploeg 

zo met zorg gekweekte en gekoesterde planten, struiken 

en bomen. Het hele sportpark lag bezaaid met afgerukte 

takken, uitgerukte struiken en omgewaaide bomen. 

In zulke extreme situaties komt het er op aan de rust 

en het overzicht te bewaren, hetgeen niet iedereen is 

gegeven. Voor Jan van den Hurk - op het dak meermalen 

geconfronteerd met weerfase ‘code rood’- was dit echter 

’n kolfje naar zijn hand en rukte direct uit met groot 

materieel, daarbij geassisteerd door enkele van zijn 

vaste kornuiten waaronder Frans v.d. Berg en Harrie van 

Wilderen. Vanwege de door de storm ontoegankelijk 

geraakte paden, reed hij daarbij tot overmaat van ramp 

ook nog het motorblok van zijn autobus aan gort op een 

achtergebleven boomstronk, hetgeen natuurlijk extra zuur 

was voor Jan en zijn goedbedoelde actie. Dagen, weken, 

maanden is de werkploeg onder leiding van Jan bezig 

geweest de omgewaaide struiken en bomen te rooien 

en het tuinafval te ruimen, waarbij het door Jan ingezette 

grootmaterieel maar wat goed van pas kwam.

JAN VAN DEN HURK - MAANDAGPLOEG
Tekst: PETER VAN HOEK Beeld: GERNIE HENSELMANS
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UIT DE KAST

Graag wil ik het verhaal over Jan van den Hurk afsluiten 

met een correctie op de eerste alinea van dit artikel. Hierin 

wordt namelijk beweerd dat Jan nog nooit ’n bal heeft 

aangeraakt. Dit leek mij, als gezonde Hollandse jongen, 

welhaast onmogelijk en bij navraag blijkt dit dan ook niet te 

kloppen. Speciaal voor LINK, en bij hele hoge uitzondering, 

wil Jan voor deze ene keer ‘uit de kast’ komen middels 

navolgende anekdote. Jan vertelt:

“ Het is misschien wel 50 jaar geleden toen ik werd gevraagd 

om ’n partijtje voetbal te spelen in het kader van buurtvoetbal 

of iets dergelijks, maar precies weet ik dat niet meer want ik 

heb het hele voorval verdrongen en wil er eigenlijk niet meer 

aan herinnerd worden. Wat me nog wel bij is gebleven zijn de 

tegenstanders tegen wie we moesten aantreden, met in hun 

gelederen de zwaargewichten Piet en Wim Thijs zaliger, in mijn 

optiek destijds beiden rijp voor het 1e elftal. Ik schrok natuurlijk 

vreselijk van de uitnodiging want ik had inderdaad nog nooit 

’n bal aangeraakt en beschikte dan ook niet over de nodige 

voetbalattributen. Een shirt werd mij toegezegd, maar voor de 

rest van het tenue moest ik zelf zorgen. Om echter voor die ene 

keer voetbalschoenen en voetbalbroek aan te schaffen leek me 

erg overdreven. Om toch het nuttige met het aangename te 

verenigen besloot ik toen om bij onze bedrijfskledingleverancier 

over te gaan tot de aanschaf van een paar halfhoge zwarte 

werkschoenen met stalen neus, alsmede een lange beige 

werkbroek, voorzien van knielappen en geïntegreerde 

spijkerzak. De broekspijpen heb ik, omwille van een sportieve 

outfit, net boven de knieën afgeknipt en van de werkschoenen 

heb ik nog jaren plezier gehad op het dak. Wat destijds de 

uitslag was weet ik niet meer, maar de uitkomst herinner ik me 

nog heel goed, namelijk dat ik vanaf dat moment inderdaad 

geen bal meer heb aangeraakt”.

Aldus Jan van den Hurk die ik bij deze dank voor zijn 

openhartig verhaal en aan wie ik namens de RKSV Heeze 

mijn grote dank uitspreek voor zijn tomeloze inzet en 

belangeloze bijdrage aan de instandhouding van ons 

mooie sportpark.

‘politieke-,
sociaal/economische- 
en maatschappelijke 
problemen worden tijdens 
de koffiepauzes in no-time 
opgelost’ 

HOOGTEPUNTEN

Een ander hoogtepunt, maar dan in positieve 

zin, zijn altijd weer de koffiepauzes op deze 

maandagochtenden omstreeks 10.30 uur, welke bijna 

altijd vergezeld gaan met door Nico van der Palen 

meegebracht gebak en/of appelflappen. De meest 

sterke verhalen doen dan vaak de ronde. Zo lacht Jan 

zich vaak wezenloos met de fantasierijke en humorvolle 

verhalen van z’n vaste maatje Harrie van Wilderen, 

terwijl de echte voetbalfanaat de gelegenheid te baat 

neemt om zich uit te spreken over de die voorgaande 

dag gespeelde wedstrijd(en). Ook op politiek- , sociaal-

economisch- en maatschappelijk vlak worden tijdens 

de koffiepauzes alle plaatselijke, regionale, landelijke en 

zelfs mondiale problemen in no-time opgelost.

De jaarlijkse fietstocht, vergezeld van de dames, 

beschouwt Jan als een echt hoogtepunt. Bij de laatst 

gehouden fietstocht werd ‘huize van den Hurk’ aan de 

Geldropseweg als vertrek- en aankomstbasis verkozen. 

Gevraagd naar de meningen van velen daarbij 

aanwezig, zou dit adres door de ANWB aangemerkt 

moeten worden als vast ‘knooppunt’ in menig fietsroute.

Ook de jaarlijkse Nieuwjaarsrecepties in de kantine 

worden altijd goed bezocht door de mannen (en 

vrouwen) van de maandagochtendploeg. Een apart 

hoekje in de kantine wordt graag gereserveerd om de 

onderlinge beste wensen uit te spreken en een hapje 

en drankje te nuttigen.

JAN VAN DEN HURK - MAANDAGPLOEG
Tekst: Peter van Hoek Beeld: Gernie Henselmans
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Ondernemen
is durven...

Financiële energie
voor het MKB.
Voor een vrijblijvende kennismaking of
een adviesgesprek neem contact op met 
één van onze adviseurs, bijvoorbeeld
Rob van Oort of Eric van Heugten.

Postbus 149
5590 AC Heeze
Jan Deckersstraat 32-34
5591 HS Heeze

Tel: 040 - 224 0000
info@finergie.nl
www.finergie.nl



11SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK

PLINQ is als onafhankelijke serviceprovider inmiddels al weer ruim 10 jaar 

actief op het glasvezelnet in heel Nederland. Met PLINQ kunt u altijd genieten 

van het snelst mogelijke internet, voordelige telefonie en televisie via de 

glasvezelverbinding.  PLINQ biedt maximale keuzevrijheid.  U kiest zelf uit 

verschillende combinaties van internet, televisie en telefonie, precies zoals 

het bij uw situatie past.  Wilt u meer sport op uw televisie, of bent u een 

filmliefhebber, bij PLINQ kunt u kiezen uit verschillende themapakketten.  Wilt 

u wellicht nóg meer zenders, dan kan dat ook bij PLINQ, want bij PLINQ staat 

niet het aanbod centraal maar uw kijkerswens. Het spreekt voor zich dat u bij 

PLINQ betaalt voor datgene wat u ook daadwerkelijk afneemt !

INTERNET

Steeds meer apparaten, op werk of thuis, vragen om internetverbinding. Om 

deze groei aan te kunnen, levert PLINQ in de gemeente Heeze internet via het 

HSL-glasvezelnet.  De capaciteit van glasvezel is namelijk onbeperkt en biedt 

een stabiele, betrouwbare internetverbinding.

Een belangrijke speler in het HSL glasvezelnet is 

provider PLINQ. Het verheugt ons ten zeerste om via 

deze weg te kunnen mededelen, dat wij deze aanbieder 

van internet, televisie en telefonie zeer recentelijk 

als bordsponsor van de RKSV Heeze hebben mogen 

begroeten.

TELEVISIE

Bij PLINQ kunt u ook uw zakelijke abonnement uitbreiden 

met televisie.  U kunt zelf uw pakket samenstellen en 

televisie kijken op de manier waarop u dat prettig vindt. U 

kunt eenvoudig meerdere televisies digitaal of interactief 

aansluiten.

TELEFONIE

Goede telefonische bereikbaarheid is voor iedereen van 

groot belang.  Telefonie van PLINQ is snel, betrouwbaar 

en de tarieven zijn aantrekkelijk.  PLINQ biedt daarnaast 

een scala aan telefonieoplossingen, geschikt voor zakelijk 

of privé.

CLOUDDIENSTEN

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van diensten die 

aangeboden worden vanuit de cloud.  Deze toepassingen 

zijn via het internet beschikbaar en overal waar u de 

beschikking heeft over een internetverbinding, kunt u 

toegang krijgen tot de cloud.

PLINQ staat voor kwaliteit. Om dit te kunnen waarborgen, 

houdt PLINQ graag de service in eigen huis.  Dit in 

tegenstelling tot veel andere providers ! Op deze manier 

garandeert PLINQ korte wachttijden en wordt uw vraag 

behandeld door een professionele PLINQ-medewerker 

met verstand van zaken.  Heeft u een vraag of wilt u zich 

aanmelden, bel de PLINQ-klantenservice 088-7768444.

Bij deze danken wij PLINQ voor het in de RKSV Heeze 

gestelde vertrouwen en hopen wij op een vruchtbare 

samenwerking.
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Annet van Gorp is vaak te vinden op en langs de velden bij 
RKVV Nederwetten. In het dagelijks leven is zij diëtist in het Sint 
Annaziekenhuis. Wanneer mensen weten dat zij diëtist is, worden haar 
regelmatig vragen gesteld als “Pff, oh nee, dan hou je vast precies 
bij wat je eet!” of “Wat vind jij van de Mc Donalds?”, of “Ik eet dit 
als ontbijt, is dat gezond?”, en als absolute topper: “Vind je het niet 
jammer dat je zoveel weet van voeding, dat je niet zomaar iets kunt 
eten zonder te weten hoeveel erin zit? Of hoe ongezond het is?”

VOEDING EN SPORT

VOEDING
Tekst: ANNET VAN GORP

 Om iets te lezen over voeding en sport, dat is 
altijd interessant voor voetballers en andere 
sporters. De eindredactie was dan blij verrast 
met de input van dit artikel door Elly Koch (ja, 
de moeder van Menno Koch). Elly werkt in het 
Sint Annaziekenhuis en kent ons blad LINK. Haar 
collega Annet van Gorp, diëtiste, is actief bij 
voetbalvereniging RKVV Nederwetten en schreef 
onlangs voor Het Koppeltje, het clubmagazine van 
RKVV Nederwetten, een artikel over Voeding en 
Sport. En via Elly komt dit nu in onze eigen LINK.
Veel leesplezier en doe er je voordeel mee!

Dank je wel Elly en Annet!



13VOEDING
Annet van Gorp

DE MAN MET DE HAMER

Koolhydraten zijn dus de belangrijkste 

energieleveranciers tijdens inspanning, en ook je 

hersenen functioneren alleen op glucose. Koolhydraten 

worden omgezet tot glucose, zo kan het gebruikt 

worden door je lichaam. Helaas is je voorraad niet 

oneindig. In je spieren en lever zit een opslag voor 

ongeveer 1 tot 1,25 uur trainen. Train je langer dan 1 

uur, en vul je geen koolhydraten aan, dan kun je ‘de 

man met de hamer’ tegen komen: je kunt dan alleen 

nog maar vet verbranden, waar meer zuurstof voor 

nodig is en wat je lichaam dus meer energie kost. Dit 

betekent dat je nog maar op 50% van je maximale 

kunnen kunt presteren. Bijvoorbeeld dat je geen kracht 

meer in je benen hebt, om er een goed schot uit te 

krijgen. Het is dus belangrijk om op tijd aan te vullen 

met bijvoorbeeld een stuk fruit, sportdrank of een 

zuivelproduct. Mijn teamgenootjes zien mij in de rust 

een beker yoghurt of kwark met siroop nemen om 

diezelfde reden.

EIWITTEN

Dan hebben we eiwitten nog niet gehad. Eiwitten 

zijn vooral belangrijk als bouwstoffen in je lichaam: 

spieropbouw, DNA en cellen worden hiervan gemaakt. 

Wij Nederlanders eten over het algemeen ruim 

voldoende eiwitten. Vaak wordt er gedacht dat voor 

herstel van spierschade (dus na inspanning) grote 

hoeveelheden eiwitten nodig zijn. In feite is dit slechts 10 

gram eiwit, bijvoorbeeld 2 glazen melk of yoghurt.  Het is 

net zo belangrijk om de koolhydraatvoorraad weer aan 

te vullen als je de volgende dag weer actief bent.

CONCLUSIE

Brandstof is dus absoluut noodzakelijk voor en tijdens 

de wedstrijd. Koolhydraten zijn zeker een must voor de 

actieve sporter. Ben je geen sporter, dan kun je gerust 

wat minder koolhydraten nemen, maar laat ze vooral 

niet achterwege. Vul na de wedstrijd de eiwitten weer 

aan om spierschade de herstellen.

Door haar opleiding en werk is zij qua voeding best 

veranderd. Zij was altijd degene die na een avondje 

biertjes in de kroeg drinken nog even wilde snacken. Ze 

was altijd dol op chips en snoep, koekjes, chocolade en 

gebak. Ook deed ze suiker in de koffie/thee en dronk veel 

frisdrank. En nu? Nu kookt ze gezonder, doet geen suiker 

meer in de koffie/thee en drinkt zelden frisdrank, maar 

ze  bestelt nog steeds pizza na een aantal biertjes, snoept 

nog steeds graag en eet veel chips! De gecompliceerde 

casussen zijn haar puzzeltjes van de dag. Energie in 

de vorm van calorieën, eiwitten, koolhydraten, vetten, 

vitamines en mineralen. Annet zorgt dat ondervoeding 

(ja, helaas nog de realiteit van alledag) minder risico vormt 

voor de patiënt en daarbij voorkomt ze verslechtering 

en draagt bij aan herstel. Ze zorgt dat patiënten die niet 

normaal kunnen eten genoeg sondevoeding krijgen en 

kijkt samen met de patiënten wat de beste voeding is, 

wanneer we rekening moeten houden met ziektebeelden 

als bijvoorbeeld diabetes of hartfalen. Waarom ze Annet 

geen sportdiëtist is? “Simpel; ik wil graag resultaten zien, 

bevestiging dat ik het goed doe. Heeft je cliënt 2 seconden 

sneller geschaatst? Ligt het aan de juiste voeding, betere 

schaatsen of de wind mee? Ik kan daar onvoldoende 

voldoening uit halen.”

SPORT EN VOEDING

Nu even een stukje theorie in vogelvlucht over voeding en 

tips voor voetballers/sporters. Voeding kun je indelen in 

verschillende categorieën: vetten, eiwitten en koolhydraten. 

Allen leveren energie, ofwel brandstof.

VETTEN

Vetten heb je nodig om vitamines (A, D, E en K) op te 

kunnen nemen, ter bescherming tegen kou en natuurlijk 

ook als brandstof. In je slaap verbrand je bijvoorbeeld 90% 

vet, 9% koolhydraten en 1% eiwitten, en in totaal misschien 

70 kcal per uur. De ultieme tip voor ons voetballers: blijf 

dus voor de wedstrijd zo lang mogelijk liggen!

KOOLHYDRATEN

Koolhydraten zijn de suikers en zetmeelproducten van 

onze voeding. Neem nou suiker. Suiker is verwerkt in 

koek, snoep, gebak, frisdrank en zoet beleg. Daarnaast 

in fruit, melksuiker in melkproducten en zetmeel; brood, 

aardappel, rijst, pasta en peulvruchten. Tijdens het sporten 

verbrand je voornamelijk koolhydraten. Koolhydraten zijn 

de directe energieleveranciers. Met een voetbalwedstrijd 

verbrand je ongeveer 1000 kcal, waarvan ongeveer 85% 

koolhydraten, 13% vetten en 2% eiwitten.
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Het lijkt welhaast ’n eeuw geleden dat Adrie lid werd van 

de RKSV Heeze. Dit vanwege zijn intense betrokkenheid 

en zeer frequente aanwezigheid op het sportpark. En toch 

tellen we ‘slechts’ 42 jaren lidmaatschap. Twee jaar terug 

is hij in het zonnetje gezet t.g.v. zijn 40-jarige (robijnen) 

jubileum. Helaas werd hij destijds wel in het zonnetje 

maar NIET in de bloemetjes gezet, daar de organisatie 

vergat om Adrie op het podium te roepen tijdens de 

huldigingsplechtigheid. LINK maakt deze omissie bij deze 

ruimschoots goed. Want als iemand binnen de vereniging 

onze aandacht verdient is het wel deze clubmens pure 

sang Adrie Zwegers. Hij is geen kartrekker maar wel iemand 

die ALTIJD klaar staat voor de club. Naast zijn inbreng als 

enthousiast beoefenaar van het voetbalspelletje vanaf de 

E-tjes (F-jes bestonden toen nog niet), offert hij zijn vrije tijd 

tevens op als trainer/leider/grensrechter van voetballende 

dochters Amber en Joëlle. 

Bovendien heeft Adrie ook nog menig jaar deel uit gemaakt 

van de toernooicommissie. Adrie, in het dagelijkse leven 

werkzaam als boekhouder bij een transportbedrijf in Weert, 

speelt op dit moment nog steeds - en met veel genoegen 

- zijn spelletje in het 9e elftal, samen overigens met a.s. 

schoonzoon Bram Jansen, zodat hij ook hier ’n oogje in het 

zeil kan houden.

AMBER. MET 6 VRIENDINNEN NAAR LLORET DE MAR

Jongste dochter Amber, 16 lentes jong, behaalde onlangs

haar havodiploma aan het Were Di in Valkenswaard, alwaar zij 

een leuke en leerzame tijd heeft beleefd en waaraan zij zeer 

goede herinneringen bewaart. 

Amber is op ‘latere’ leeftijd, en in navolging van haar oudere 

zus, lid geworden van de RKSV waar zij inmiddels bezig is aan 

haar derde seizoen. Het afgelopen seizoen is Amber met 

haar team (MO17-1) met glans kampioen geworden (hoe 

kan het ook anders met pa Zwegers als grensrechter). Of een 

kampioenschap het komende seizoen in MO19-1 ook zal lukken 

is natuurlijk nog maar de vraag.  Veel zal afhangen van de tijd 

welke zij moet spenderen aan haar gekozen vervolgopleiding 

(ergotherapie in Heerlen). Daarnaast besteedt zij ook nog 

veel tijd aan haar hobby bij de dansschool, is (in navolging 

van moeder Wendy) creatief goed bezig met de schilder- en 

tekenkunst (enkele van haar creaties heb ik tijdens dit interview 

mogen bewonderen) en kijkt deze zomer vooral uit naar haar 

zelf verdiende vakantie in Lloret de Mar met maar liefst zes 

vriendinnen.

Niet geheel onverdiend opent LINK no.1 met, wat 
heet te zijn alweer haar 9e jaargang (2017-2018), 
de rubriek ‘De familie van ….’ waarin vandaag de 
familie van Adrie Zwegers centraal staat.

ADRIE,
GEEN KARTREKKER
MAAR STAAT
ALTIJD KLAAR

DE FAMILIE VAN ADRIE ZWEGERS
Tekst: PETER VAN HOEK • beeld: WILMA CUYTEN

“Amber is op ‘latere’ leeftijd 
gaan voetballen”
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ADRIE,
GEEN KARTREKKER
MAAR STAAT
ALTIJD KLAAR

JOËLLE. ALLEEN HET ECHTE ‘MANNENVOETBAL’ TELT

Oudste dochter Joëlle, 19 lentes jong (en dik verkering 

met vriend Bram) is dit jaar afgestudeerd aan de Gilde 

opleidingen voor financiële bedrijfsadministratie (MBO-4) 

en gaat verder studeren in de richting bedrijfseconomie 

aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. 

Joëlle speelt al vanaf het prille begin in de jeugd bij de RKSV 

Heeze en heeft zich menig seizoen moeten manifesteren in 

teams met uitsluitend jongens in de gelederen. Joëlle heeft 

dit altijd met veel plezier ondergaan en als een positieve 

voetbalontwikkeling ervaren. Niet voor niks dat, toen zij 

eenmaal werd opgenomen in het vrouwen-vaandelteam 

(VR-1) zij al vrij snel met dit team kampioen werd. Ook 

vader Adrie heeft aan dit kampioenschap (indirect) nog 

een bescheiden aandeel geleverd middels het assisteren 

tijdens de trainingen bij het team van Joëlle. Gevraagd 

naar haar mening over het Nederlandse vrouwenvoetbal 

en in het bijzonder het Nederlandse damesteam 

(deelneemster EU-damesvoetbal-kampioenschap) viel mij 

haar mindere interesse hiervoor op omdat, aldus Joëlle, haar 

belangstelling voornamelijk uitgaat naar het ‘echte’ voetbal, 

juist: mannenvoetbal ! Niet voor niks dat zij, vergezeld van 

vader Adrie (reeds jaren in het bezit van een seizoenkaart) 

“Joëlle speelt al vanaf het 
prille begin in de jeugd...”
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en tegenwoordig ook in gezelschap van vriend Bram, als 

fervent supporter alle thuiswedstrijden van PSV bijwoont.

WENDY, EEN DROOM WORDT WERKELIJKHEID

Dit brengt mij automatisch bij ‘moeder de vrouw’ Wendy 

Zwegers wiens hart rood/wit is gekleurd omdat zij zoveel te 

danken heeft aan PSV in het algemeen en aan menig PSV-

coryfee in het bijzonder. 

We doelen hier natuurlijk op ‘haar’ stichting ‘Speciale 

Voetbaldagen’ welke stichting inmiddels is verworden tot 

haar levensdoel. Een droom van Wendy is uitgekomen. 

Want wat is er nog mooier en dankbaarder dan mensen 

met een lichamelijke of geestelijke beperking recht te geven 

op een dag (of meerdere dagen) gevuld met sport en met 

name voetbal. En dit alles in een fantastische ambiance 

met alles erop en eraan. En natuurlijk heeft zij dit niet alléén 

mogelijk gemaakt, doch kan zij wel met recht als grote 

animator, inspirator en initiatiefnemer van dit evenement 

worden betiteld. LINK heeft in de afgelopen jaargang (editie 

4) het stichtingsbestuur uitgebreid aan het woord gelaten 

en dit in editie 9 nog eens dunnetjes overgedaan zodat 

voor mij, in deze LINK, nogal wat gras voor de voeten wordt 

weggemaaid. Toch wil ik benadrukken dat een dergelijk 

initiatief niet genoeg in de picture kan staan, vandaar ook 

in deze LINK wederom aandacht voor dit fantastische 

evenement.

Wat ooit begon als een medemenselijke actie jegens een 

collegaatje van Wendy, is dank zij haar enthousiasme, 

wilskracht en doorzettingsvermogen uitgegroeid tot een 

belangrijk fenomeen. En dat hier voorlopig nog geen eind 

aan komt bewijzen de meest recente contacten die door 

de stichting zijn gelegd met de bestuurlijke top van de 

hoogste voetbalafdelingen in binnen- én (sinds kort ook) 

buitenland!

LINK dankt de familie Zwegers voor hun sportieve en 

sociale bijdrage, alsmede voor hun maatschappelijke 

betrokkenheid, en wenst hen alle succes voor de toekomst.

“...Speciale Voetbaldagen 
welke stichting inmiddels 
is verworden tot haar 
levensdoel”
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Het was al een tijdje geleden bekend gemaakt, dat Roderick 

en Kees de nieuwe trainers van Heeze 2 zouden worden 

met ingang van het nieuwe seizoen. Zelf vond ik het een 

prima idee: twee best fanatieke voetballers en sporters in 

hart en nieren en ook nog uit de eigen gelederen van de 

RKSV Heeze. Natuurlijk is dat geen garantie voor succes, 

maar tijdens het gesprek dat ik met de heren had, bleek 

dat ze beiden met ambitie en enthousiasme aan de slag 

willen.

Insiders kennen hen natuurlijk al langer, maar voor 

diegenen die ze niet kennen: wie zijn eigenlijk deze (niet 

meer zo) jonge (35) honden? Beide hebben het hele 

scala van jeugdelftallen doorlopen. Alleen Roderick niet 

allemaal bij de RKSV Heeze. De eerste twee jaar (bij de 

F-jes) voetbalde hij in Voorburg, zijn toenmalige woonplaats, 

bij de club Tonegido. Vraag hem zelf maar eens wat die 

afkorting betekent, ik weet het niet meer (1). Toen hij met 

zijn familie in Heeze kwam wonen, is hij al na korte tijd 

door de RKSV Heeze gescout. En niet onterechte zou later 

blijken. Hun carrières liepen aanvankelijk gelijk op. 

Samen voetbalden ze in alle standaardelftallen van de 

jeugd, met alles wat daar bij hoort: het ‘El Grisio’- kamp, de 

Engelandreis en diverse toernooien. Ook bij de senioren 

zaten ze samen bij de selectie. Toch splitsten hier hun 

wegen. Roderick werd een vaste waarde in het eerste elftal. 

In 13 jaar voetbalde hij daarin meer dan 300 wedstrijden. 

Kees zijn vaste stek werd het tweede, van waaruit hij ook 

de nodige invalbeurten had in de hoofdmacht. Ook hij kwam tot 

het respectabele aantal van tussen de 250 en 300 gespeelde 

wedstrijden in het tweede en eerste. Alles bij elkaar dus een 

flinke brok aan voetbalervaring.Daarnaast doet Roderick aan 

tennis en zaalvoetbal (o.a. bij Verest Sport) en Kees mag graag 

wielrennen (recreatief maar best fanatiek) en ook hij voetbalt in 

de zaal (bij Heeze ’76). Zoals gezegd: jongens met het (sport)hart 

op de juiste plaats. 

En het zaadje is al gezaaid. Roderick heeft bij verschillende 

jeugdelftallen geassisteerd als trainer, en Kees heeft bij de 

F-jes meegedaan aan circuittraining onder Peter Grotenhuis. 

Dat ze daarnaast respectievelijk in het schaduwbestuur en de 

jeugdcommissie (coördinator D-jeugd) hebben gefunctioneerd, 

heeft niets met trainen te maken, maar spreekt wel in hun 

voordeel. Echte clubmensen.

"Hoe kwamen jullie er toe dit te gaan doen?“

Toen Wim Doezé bekend maakte dat hij wilde stoppen als 

trainer van het tweede, is men vanuit het bestuur gaan zoeken 

naar kandidaat-opvolgers. Eerst binnen de eigen vereniging. 

Met name voorzitter Paul Krieckaert heeft met een aantal 

selectiespelers gesproken. En uit die gesprekken werd eigenlijk 

al duidelijk, dat alleen wij (Roderick en Kees dus; red.) hadden 

aangegeven dit op te willen pakken. Maar wel samen. Toen 

is het balletje gaan rollen. In overleg met Hans van Lierop en 

Fred Doezé zijn de lijnen uitgezet. Men wilde verjonging en een 

frisse, nieuwe kijk op de zaken. Dit mede ingegeven door de 

kwantitatieve problemen binnen de selectie in het afgelopen 

seizoen. Ze zijn dan ook al een tijdje geleden, samen en in 

overleg met Paul en Hans, aan de slag gegaan om de selectie 

weer op peil te brengen, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Uiteraard gebeurde dit ook in gesprekken met de trainers 

van het eerste, Noud van Buul en Marius Methorst. Daarmee 

dient in het komende seizoen meer dan goed te worden 

Roderick de Bruijn en Kees van den Groenendaal gaan het tweede elftal een nieuwe 
impuls geven en samenwerking met andere trainers optimaliseren.

EIGEN TRAINERSDUO
VOOR HEEZE 2

“Samen voetbalden ze in 
alle standaardelftallen 
van de jeugd met alles wat 
daar bij hoort”
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samengewerkt. En met de trainer van de JO19-1 (de A1) 

Fred Weiss. En dan gaat het natuurlijk over schuiven met 

en inpassen van spelers in de diverse elftallen, zodat 

op elk niveau steeds het beste elftal kan spelen. Er zal 

duidelijkheid moeten komen naar spelers, die niet in het 

elftal van hun keuze terecht komen. Goede communicatie 

kan bij voorbaat al een hoop onvrede wegnemen.Er is een 

aantal spelers teruggekeerd op het oude nest. Vanuit de 

JO19-1 en de lagere senioren zijn er spelers naar de selectie 

overgeheveld. De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn 

ook goed. Volgend seizoen zit er vanuit de huidige JO19-1 een 

talentvolle lichting aan te komen. Dat zit dus wel snor.

”En dan de praktische uitvoering?“

We doen de trainingen echt samen. En op de trainingsdagen 

assisteert Bram van der Linden ons. Die wil iets meer gaan 

doen voor de vereniging en als dat op deze manier kan 

worden ingevuld, is dat een goede zaak”. Roderick: “Indien 

“...spreekt wel
in hun voordeel.
Echte clubmensen”
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mogelijk en/of nodig wil ik zelf in het tweede gaan spelen, 

dus dan ben ik speler/trainer. Kees is trainer en neemt 

het coachen tijdens de wedstrijden op zondag voor zijn 

rekening. Zo zijn de taken verdeeld. We hebben uiteraard 

ook gesproken met Theo Verhappen en Ad van Breda. 

Zij blijven de taken doen, die ze al heel lang uitvoeren: 

respectievelijk teamleider en assistent-scheidsrechter. 

Omdat zij alle ins en outs van het tweede kennen, zal er ook 

naar hun eventuele adviezen geluisterd worden. Teamwork 

in de ruimste zin van het woord”.

Hoe zit het met de diploma’s/licenties?“

Die hebben we beiden geen en voorlopig ook is het niet 

onze intentie om die gaan te behalen”. “Eerlijk gezegd sta ik 

er meer voor open dan Roderick”, vult Kees aan, “maar het 

zal blijken of we daar de nodige tijd in willen gaan steken”.

En nu de belangrijkste vraag: Wat zijn jullie ambities?

“Tot het einde van het seizoen meedoen om de prijzen”, 

roepen ze alle twee bijna in koor. En of dat nou een 

kampioenschap is of het behalen van periodetitel, maakt 

even niet zo veel uit.Maar niet onbelangrijk, zoals al eerder 

gezegd, de samenwerking met Noud/Marius en Fred 

moet optimaal zijn. Een goede communicatie is daarbij 

essentieel”.

Trainer zijn van Heeze 2 is eigenlijk een ondankbare taak, 

omdat je altijd tussen de belangen in moet acteren. Niet 

spelen in Heeze 1, maar dan wel spelen in het tweede. 

Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Aan hen de taak 

om dit naar de spelers te communiceren.Beiden zijn er van 

overtuigd, dat wat ze er in stoppen aan enthousiasme en 

inzet, er ook bij het elftal uit komt. 

“En wij zijn héél enthousiast, …..”, besluit Kees.

NIEUWE TRAINERS HEEZE 2
Tekst: NICO VAN DER PALEN •  Beeld:  WILMA CUIJTEN en EGON VAN DER LINDEN (cover)

“We doen de trainingen echt 
samen. En op trainings-
dagen assisteert Bram van 
der Linden ons”

Noot 1.

Tonegido staat voor: 

Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht (RM)
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De “terugontvangst” is altijd een jaar later dan de “heenreis”. 

Het ontvangende team vormt dan geen voetbalelftal meer, 

omdat de teams elk seizoen van samenstelling veranderen. 

Maar dat speelt geen rol, want de ze kennen elkaar 

natuurlijk goed!

Op vrijdagavond 26 mei j.l. verwelkomden de jongens/

meiden (uit de C2 van vorig jaar), samen met hun ouders 

en de organisatie, de Engelse voetbalvrienden. De jeugd 

voetbalde buiten rustig wat, in afwachting van de aankomst 

van de Engelsen. Na de verwelkoming in de kantine, en 

een hapje en een drankje, werden de Engelse kinderen 

verdeeld over de Heezerse gezinnen. Voordat iedereen 

naar huis ging, heeft de jeugd buiten nog een potje 

gevoetbald. Hierdoor was het ijs snel gebroken! 

Zaterdag de 27e verzamelden ze al vroeg op het 

gemeentehuisplein. Er stond indoor-voetbal in Waalre op 

het programma. Het was ontzettend warm, maar dat mocht 

de pret niet drukken. ’s Middags ging de hele groep karten in 

Valkenswaard. Dat vonden de meesten spannend en ook heel 

leuk (sommige -vooral Engelsen- vonden het iets minder nadat 

ze gebotst hadden). In de avond stond er ook nog bowlen op 

het programma, dus na het karten was het “hurry up”. Rustig 

eten en uitbuiken was er niet bij. De meeste kids zijn naar 

Mc Donalds geweest om daar een snelle hap te nuttigen. Na 

twee uur bowlen in Valkenswaard ging de jeugd naar huis. De 

organisatie echter schoof aan bij ’t Zwaantje, waar sommige 

Engelse begeleiders waren achtergebleven i.v.m. de Engelse 

bekerfinale die zij niet wilden missen. Ze hebben de dag gezellig 

op gepaste wijze afgesloten bij ‘t Zwaantje.

Op zondag was een voetbaltoernooi georganiseerd op Het 

Lambrek. Meerdere teams uit de JO15- en JO17-jeugd namen 

De C2 van het seizoen 2015-16 ging in april 2016 naar Engeland. En in mei 2017 
kwamen de Engelsen een weekend naar Heeze. Tijd voor een stukje in de LINK over de 
“terugontvangst”

GEZELLIG DRUK WEEKEND 
MET ALS HOOGTEPUNT BBQ

“...potje gevoetbald. 
Hierdoor was het ijs snel 
gebroken”
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deel. Zo werd het toernooi wat groter en gezelliger. Ze 

hebben in gemixte teams gevoetbald. Het mooie van 

deelname van meerdere JO15 teams is dat ook jongens 

die niet kunnen deelnemen aan de Engelandreis, op 

deze manier tóch de gelegenheid krijgen om een stukje 

sfeer te proeven van zo ’n Engels weekend. Hartstikke 

mooi! De zondag werd afgesloten met een grote BBQ bij 

de familie Meulendijks thuis. Naast alle spelers waren ook 

alle ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd en uiteraard 

de hele Engelse ploeg en de Heezerse organisatie. Al met 

al zo’n 60-70 mensen! Geweldig! Iedereen heeft enorm 

genoten! Bedankt familie Meulendijks! 

Maandagmorgen vertrokken de Engelse gasten weer 

vanaf het gemeentehuisplein huiswaarts. Omdat 

iedereen bij ons weer naar school en werk moest, was 

het een kort afscheid.  

Mede-organisator Arjan de Bakker blikt terug: “Het was 

een geslaagd weekend. Het hoogtepunt vond ik de BBQ. 

Iedereen was bij elkaar en gezellig aan het socializen 

onder het genot van een hapje en een drankje. De 

samenwerking met de Engelsen verliep prima. Als ze naar 

Heeze komen regelen wij alles. En als wij naar Engeland 

gaan, regelen zij alles. Inmiddels kennen we de Engelse 

begeleiding, het zijn oude bekenden. Hierdoor is de sfeer 

relaxt.“ De Heezerse organisatie bestaat uit Arjan de 

Bakker, Teun de Ruijter, Joost Snoeijen, Roy van Wilderen 

en Johan Luijten. Het is een mooi gezelschap. 

De familie Eerden-Vincent had een Engelse logé over de 

vloer. Zoon Luuk: “Er waren maar een paar Engelse kinderen 

van vorig jaar bij. De jongen die wij in huis hadden (Casper) 

kende ik niet. Maar dat maakte niet zoveel uit. Het lukte 

goed om Engels te praten. We hebben ook heel veel over 

voetbal gepraat en dan vooral over de transfers en FIFA 17. 

We werden snel goede vrienden.” Luuk over de activiteiten: 

“Karten had ik nog nooit gedaan en dat vond ik super vet om 

te doen! De BBQ was erg leuk. Daar werd veel gelachen en 

gepraat.” Luuk sluit af:  “Het was echt een top weekend! Ik heb 

heel erg veel gelachen!” Ook moeder Esther is erg positief over 

het weekend: "Luuk en Casper maakten makkelijk contact. In 

het begin wat het wat onwennig, maar de volgende ochtend 

aan het ontbijt kletsten we over van alles en nog wat.” Ze 

vervolgt: “Op zondag was het toernooi op Het Lambrek. Het 

was zeer warm. De sfeer was goed. In de avond hadden we 

een BBQ bij Frank Meulendijks thuis. Er was lekker eten en 

drinken. Het was super geregeld. Die avond was ook weer 

erg gezellig en we hebben veel gelachen, maar ook serieuze 

gesprekken gevoerd. 

Tja, met een wijntje of een biertje wordt je Engels vanzelf 

beter, haha.” Tot slot: “Het was een leuke groep jongens en 

begeleiders. Aardig, grappig fanatiek en sociaal dekt wel zo 

ongeveer de lading. We kijken met een goed gevoel terug op 

het weekend.”

“We hebben veel over 
voetbal geproken vooral 
over de transfers en FIFA 
2017”

“Met een wijntje of een 
biertje wordt je Engels 
vanzelf beter”
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Tekst: GERNIE HENSELMANS •  Beeld: ORGANISATIE ENGELANDREIS, SENNA DIJSTELBLOEM

“Ontbijten deden we 
gezellig met z’n allen”

De familie Duijts-Slegers kreeg ook een Engelse jongen 

te logeren. Zoon Jop: “Het was een leuk weekend. De 

logé was niet dezelfde jongen waar ik vorig jaar ben 

geweest, want hij was er dit jaar niet bij. Ik vond het best 

moeilijk om Engels te praten. Verstaan ging makkelijker.” 

Het programma was vrij druk, maar Jop vond het karten 

het leukste. Ook de BBQ was gezellig. Jop vervolgt: “We 

hadden zelf spontaan geregeld om met de Engelsen 

naar Mc Donalds te gaan, dat was leuk!” Hij sluit af met: 

“Het was een leuke ervaring die ik niet snel meer zal 

vergeten!” Ook moeder Marieke vond het een leuke 

ervaring voor het hele gezin, om een Engelse logé te 

hebben. 

Marieke: “Ontbijten deden we gezellig met z’n allen. Het 

was leuk om te horen hoe zijn leven is.“ Marieke over 

de BBQ: “De leiding had goed gezorgd en het was fijn 

dat Frank en Cathinne zo gastvrij waren. Het was heel 

gezellig.” Ze sluit af: “De Engelandreis is een leuke traditie 

die hopelijk nog lang blijft bestaan.”



25

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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HULDE AAN ONZE
SPONSORCOMMISSIE !
Om een vereniging financieel gezond (en draaiende) te houden en de begroting 
sluitend, is geldelijke (en soms ook materiële) steun afkomstig van sponsoren 
van essentieel belang.  Ook de RKSV Heeze is hierop geen uitzondering en kan niet 
zonder deze zeer gewaardeerde steun van onze sponsoren.  Sponsoren steunen 
onze vereniging vaak vanuit commercieel belang, doch minstens zo vaak eveneens 
vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid !

Bestaande sponsoren haken soms af, nieuwe sponsoren 

sluiten weer aan.  Zo vanzelfsprekend klinkt het, maar dat is 

het beslist niet!  Het is met name te danken aan onze goed 

functionerende sponsorcommissie dat dit gerealiseerd wordt. 

Daarom willen wij onze sponsorcommissie in deze LINK-

aflevering ’n keer extra in het zonnetje zetten omdat zij dat 

dubbel en dwars verdienen, letterlijk en figuurlijk!

Dag in dag uit doen een 8-tal leden van onze 

sponsorcommissie hun stinkende best om e.e.a. in goede 

banen te leiden. Zo onderhouden de commissieleden 

o.a. contacten met nieuwe (aspirant)sponsoren, verlengen 

contracten met bestaande sponsoren, beleggen 

besprekingen met sponsoren omtrent de wijze waarop zij 

hun bedrijf het best kunnen profileren o.a. door advertenties  

in ons LINK-magazine of op de website, bordreclame langs 

het hoofdveld of tribune, shirtreclame, digitale reclame via 

‘narrowcasting’, het investeren in tenues, trainingspakken, 

tassen, jassen, wedstrijdballen, etc. etc. 

Een speciale taak binnen de sponsorcommissie betreft de 

‘Vrienden van RKSV Heeze’ en de wijze waarop hun donaties 

gedurende het gehele jaar worden besteed. ‘Vriend van RKSV 

Heeze’ word je wanneer jouw donatie minimaal € 50,= per jaar 

bedraagt (meer mag natuurlijk ook).  Deze jaarlijkse donaties 

worden voornamelijk aangewend ter ondersteuning van onze 

jeugdafdeling, in de ruimste zin van het woord.

Niets is teveel gevraagd voor onze sponsorcommissieleden om 

(mede) bij te dragen aan een sluitende begroting van RKSV Heeze, 

getuige ook onderstaande en meest recente sponsor-‘aanwinsten’ 

waarover wij u in de komende LINK-edities als tegenprestatie 

voor hun sponsoring, een platform bieden om hun bedrijf te 

presenteren.

Enkele meest recente sponsoren zijn o.a. PLINQ (provider 

HSL-net), Freo (DLL/Rabo) (financieringsonderneming), Huva 

(groothandel automaterialen), Binnen-s-tebuiten (aluminium 

veranda’s, carports, tuinkamers etc.).Op dit moment wordt de 

sponsorcommissie nog gevormd door Yvonne Manders, Joep 

Swaans, Fons Loots, Gerard van Seggelen, Pé Giller, Ruud Nijssen, 

Michael Deelen, Gerard van Gerwen en Peer van Hoek, doch 

uitbreiding van deze commissie met iemand met affiniteit voor het 

commerciële aspect binnen onze vereniging, is meer dan welkom.

Bij deze dus nogmaals: een welverdiend chapeau voor onze 

sponsorcommissie !

SPONSOR(COMMISSIE) IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK •  Beeld: ARCHIEF
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OPROEP: DENK ALS LID
VAN ONZE MOOIE CLUB, NIET IN ‘IK’,
MAAR IN ‘WIJ’!
Lid zijn van een vereniging houdt in zekere zin in: samenwerken. Veel leden/ouders/
vrijwilligers zorgen samen, met elkaar, dat de vereniging draait. Er is meer werk 
dan je wellicht vermoedt! Ook achter de schermen! Afgelopen zomer is door een 
handjevol vrijwilligers hard doorgewerkt om alles weer in orde te maken voor het 
komend seizoen.

Voor onze vrijwilligers is niets zo vervelend om mensen 

‘achter de vodden’ te moeten zitten. Geen reactie leidt tot 

teleurstelling en zelfs tot frustratie als dat te vaak gebeurt. En 

dat is zó jammer van al die tijd en moeite die onze mensen 

geheel belangeloos in de club steken (sommigen al véle jaren!). 

Om het voor onze vrijwilligers leuk te houden (en dus om onze 

eigen club overeind te houden!!) vragen wij je om minstens je 

medewerking te verlenen. Wanneer je iets gevraagd wordt, 

reageer alsjeblieft! In deze digitale tijd is het een kleine moeite 

om even een berichtje te sturen? Toch? En druk, tja, wie heeft 

dat nu niet?

Een vereniging is geen bedrijf. Bij een bedrijf betaal je voor 

diensten. En voor die betaling verwacht je de geleverde dienst. 

Dat mag ook, want immers daar betaal je voor. Bij een bedrijf is 

het de bedoeling dat er winst wordt gemaakt, het liefst een dik 

belegde boterham. 

Bij een vereniging werkt het anders. De vereniging is van alle 

leden samen. De leden zorgen er voor dat hun vereniging 

draait om het gezamenlijke doel na te streven; bij ons is 

dat voetballen. De leden betalen contributie om de kosten 

te dekken. De kosten worden overigens zo laag mogelijk 

gehouden. Winst maken is totaal niet aan de orde. Constant, 

het hele jaar door, is er werk aan de winkel. Iemand moet het 

doen. Het wordt zo normaal gevonden dat alles geregeld 

is. Maar bedenk dat onze vrijwilligers dit samen doen! 

Belangeloos, in hun spaarzame tijd. Zodat iedereen kan 

voetballen!

Laten we alsjeblieft zuinig zijn op onze zeer 

gewaardeerde vrijwilligers! Denk mee! Denk vooruit! 

Denk als lid van onze mooie club niet in ‘ik’, maar in ‘wij’! 

Wij zorgen samen dat onze club draait! 

Wil jij je inzetten voor jouw club, voor onze club? Laat je horen! 

Spreek iemand aan die al iets doet waar jouw interesse ligt 

en waar jij best zou willen helpen, of mail naar vrijwilligers@

rksvheeze.nl. We zijn heel erg blij met extra handen op vele 

terreinen!

Even een greep uit de diversiteit aan werk:

Natuurlijk moet de bezetting van alle teams geregeld 

worden inclusief trainers / leiders / materialen /

scheidsrechters / grensrechters.

Dat is niet eenvoudig en gaat niet automatisch.

Verder moeten aanmeldingen en pasjes geregeld 

worden bij de KNVB, de velden moeten in orde komen, 

bezetting wedstrijdsecretariaat, werkende computers, 

de kleedlokalen schoon, onderhoud van terrein en 

gebouwen, kantine geregeld (inkoop, bezetting), website 

bijhouden, benadering van / gesprekken met sponsoren, 

organiseren diverse activiteiten en toernooien, kleding 

moet in orde en compleet zijn, financiën op orde, de 

ledenadministratie, dit blad, het bestuur moet goed 

functioneren, en zo kunnen we nog even doorgaan. 
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Een crossbar challenge is -kennelijk-  al een tijdje erg 

bekend onder profvoetballers en YouTubers. Bram 

van der Linden van Verest Sport vindt latje trappen een 

leuke activiteit. Bram: “Het is een kunst die voor, tijdens 

of na de training veel wordt gedaan door alle leeftijden. 

Laagdrempelig dus om hier een toernooi voor te 

organiseren, en weer eens wat anders. Ik had het idee 

om een latje trap toernooi te organiseren bij clubs in 

de regio. Tim Fraser heeft het idee tijdens zijn stage 

veel verder uitgewerkt, in de vorm zoals het nu heeft 

plaatsgevonden.”

En dat was niet mis! Zowel bij RKSV Heeze, SV 

Braakhuizen en SV Budel vonden voorrondes plaats. 

Met respectievelijk 90, 35 en 75 deelnemers. Iedereen 

kon zich inschrijven. Voor de deelnemers werden vijf 

ballen klaargelegd. Degenen die er genoeg op de lat 

trapten, plaatsten zich voor de finale in het Jan Louwers 

stadion. Het was interessant om je te plaatsen, want de 

hoofdprijs was een voetbalpakket t.w.v. € 500,00! Ook 

de andere prijzen logen er niet om. 

Tim Fraser werkt bij Verest Sport. Voor zijn studie 

Communicatie moest hij een groot evenement 

organiseren. En van Bram kreeg hij de kans om zijn 

stage bij Verest Sport te doen. Tim: “Deze kans nam ik 

natuurlijk met beide handen aan!” 

Tim is geen vreemde bij RSKV Heeze, want hij voetbalde 

bij ons gedurende zijn jeugd, t/m de A1. Hij speelt nu 

bij DOSL in de selectie, alweer voor het zesde seizoen. 

Wat hij zelf heeft met latje trappen? Tim: “Een trainer 

bij DOSL liet ons iedere week latje trappen. Doordat 

degene die het laatste overbleef de ‘de pannenkoek van 

de week’  werd en bier moest halen, leidde dit tot de 

nodige hilariteit in de kleedkamer en in de kantine.”

LATJE TRAPPEN IN HET JAN LOUWERS 
STADION VOOR MOOIE PRIJZEN!

EERSTE  VEREST SPORT CROSSBAR CHALLENGE TOERNOOI
Tekst en beeld: GERNIE HENSELMANS

Een toernooi latje trappen, oftewel “crossbar challenge”! Hoe leuk is dat? Zeker als 

er behoorlijke prijzen te winnen zijn!

“laagdrempelig en weer 
eens wat anders“
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Tekst en beeld: GERNIE HENSELMANS

Tim over de hele organisatie: “Er is ongelofelijk veel tijd 

gaan zitten in de organisatie. Maar het was een groot 

succes. Vooral de finale. De pers was in grote getale 

aanwezig en de dag verliep super. Alles viel op zijn plaats, 

precies zoals ik het in mijn hoofd had. Ik vond het erg 

leuk om het te presenteren. Het was wel gek om de 

echo in het stadion te horen, maar na een tijdje wende 

het wel. We kregen heel veel reacties. De deelnemers 

gaven ook aan volgend jaar weer mee te doen.”

Op 10 juni was de finale in het Jan Louwers Stadion 

in Eindhoven. Van de drie voorrondes bleven zo’n 

80 finalisten over (waarvan 40 uit Heeze). Ze werden 

opgedeeld in poules en mochten proberen 5x de lat 

te raken. Winnaar werd Aron de Bruijn (Sterksel), hij 

won een Adidas voetbalpakket t.w.v. € 500,00! Tweede 

werd onze eigen Boet Bakermans uit de JO11-1; hij won 

voetbalreis t.w.v. € 200,00. Tot slot werd Roy Heeren 

(Bergeijk) derde, hij won 1 jaar gratis sporten bij 040FIT.  

Tijdens de wedstrijd werden door Verest Sport nog leuke 

prijzen - zoals voetbalshirts en ballen - weggegeven.  

Bram blikt terug: “Het is erg goed bevallen. Wellicht dat 

deze activiteit volgend jaar terugkomt. De reacties waren 

goed. Vooral de dag in het stadion was voor herhaling 

vatbaar. Daar vonden de mensen de sfeer en de opzet 

erg leuk. Dat is dus iets waar we op verder kunnen 

bouwen. De voorrondes zouden we misschien iets 

anders aanpakken.” Wat 

Bram bijblijft: “Bij de voorronde bij SV Braakhuizen was 

een fanatieke speler die zonder moeite vier ballen op 

de lat schoot. Helaas voor hem lukte dat in het stadion 

niet. Hij kwam nog niet in de buurt….  Ook was er 

een speler die in het stadion vijf ballen achter elkaar 

raak schoot, maar daarna niets meer heeft geraakt!” 

Onvoorspelbaarheid en geluk spelen dus ook een rol.

“van drie voorrondes 
bleven zo’n 80 finalisten 
over”

“de mensen vonden
de opzet en de sfeer
erg leuk in het stadion”
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IN MEMORIAM
Ons bereikte het zeer trieste bericht dat donderdagavond 3 

augustus Rick Beenders is overleden. Rick was speler van Heeze 

7, slechts 26 jaar jong.Namens RKSV Heeze wensen wij zijn 

ouders, zus, schoonbroer, familie en de spelers van Heeze 7 heel 

veel sterkte met dit verschrikkelijke verlies.

GEBOREN
Ben Claassen

Wij feliciteren Mark & Stefanie Claassen van harte met 

de geboorte van hun zoontje Ben, hij is op 6 augustus jl. 

geboren. Heel veel geluk samen!

Noa Rose van Essen

Wij feliciteren Ralph en Sandra van Essen-Scheepers van 

harte met de geboorte van hun dochtertje Noa Rose, zij 

is geboren op 15 augustus jl. Zowel Ralph als Sandra zijn 

lid van RKSV Heeze, dus het moet gek gaan dat Noa Rose 

geen voetbalbloed heeft. Heel veel geluk gewenst!
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WASVOORSCHRIFTEN VOETBALTENUES

- Na gebruik, dezelfde dag wassen om te voorkomen dat vuil en geur  

  zich in de stof gaat hechten.

- Zware vlekken eventueel met Vanish voorbehandelen (alleen op  

  effen gekleurde kleding)

- Kleding samen wassen, niet individueel om kleurverschil te   

  voorkomen

- Op 40 graden wassen in de wasmachine, binnenste buiten

- Wassen zonder bleekmiddelen

- Niet in de droogtrommel; daar kan de bedrukking niet tegen

- Niet over een bedrukking strijken

Deze voorschriften worden gegeven door Verest Sport.

Gelieve je hier aan te houden.

Bedankt!

INSPIRATIE OPGEDAAN?
De LINK redactie staat altijd open voor nieuwe ideeën voor ons 

clubmagazine. Heb je ideeën, verhalen, of wil je zelf eens een stukje 

schrijven over iets dat jou bezig houdt binnen de club? Laat het ons 

weten a.u.b.! Mail naar redactie@rksvheeze.nl of spreek ons aan.

Op 9 september vond het tweede Lambrak toernooi plaats, 

georganiseerd door RKSV Heeze en Hockey Heeze samen. Hartstikke 

leuk, om zo met de buren een activiteit te organiseren!

POSITIEF COACHEN
Het thema Positief Coachen krijgt komend seizoen weer meer 

aandacht. De commissie is voornemens om het actiever onder 

de aandacht te brengen, vooral bij de jeugd. Inmiddels zijn in de 

kleedlokalen tegeltjes opgehangen met wijsheden. Onder andere: “Ga 

uit van wat goed gaat”, “Richt je op het gewenste gedrag”, “Taakgericht 

in plaats van resultaatgericht”, “Een spel van vraag en antwoord”. Laten 

we met z’n allen werken aan een positiever voetbalklimaat.

Afsluiting jaarlijkse fietstocht maandagploeg op het terras.

CLUBPAGINAACTIVITEITEN  KALENDER

8 okt      Oktoberfest

3 nov      Algemene Ledenvergadering 
7  jan      Nieuwjaarsreceptie

8  apr      Seniorenmiddag

13  apr   Vrijwilligersavond

27  mei  Eind BBQ en    
                lager seniorentoernooi

9  jun     Clubdag en Penaltybokaal

10  jun   Spijkerspelen       
     (Vriendenkring Schenkels)

15 t/m   El Grisio jeugdkamp
17  jun

GEEN BEZORGING LINK BUITEN HEEZE/STERKSEL
Woon je buiten Heeze of Sterksel? Dan wordt de LINK niet bij je thuis 

bezorgd. Neem a.u.b. zelf een LINK mee als je op het sportpark bent. 

Er ligt altijd wel een exemplaar in het wedstrijdsecretariaat of in de 

bestuurskamer.  Graag teamgenoten die buiten Heeze/Sterksel 

wonen hierop wijzen. Dank! 
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AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006
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Ik ken voetballers die geen idee hebben wat een 

kwadraatwortel is, maar wel feilloos een blinde 

pass kunnen verzenden waardoor de sluipschutter 

in de spits in scoringspositie komt. Ik ken ook 

voetballers die verstandige VWO-taal spreken, maar 

geen idee hebben waar de manco’s van zijn ploeg 

liggen. Je hebt nu eenmaal gewone intelligentie en 

voetbalintelligentie. Dat laatste heb je of je hebt het 

niet. Je kunt het niet ontwikkelen, je kunt het niet 

bevorderen door uitgekiende trainingsprogramma’s. 

Een gemiddelde voetballer zal nooit een uitgekookte 

voetballer worden, welke haptonoom, psycholoog of 

uitgedokterde trainingsschema je er ook op loslaat. 

Het zijn de spelers met voetbalintelligentie die 

het verschil maken. Nederland werd geen tweede 

op het WK door van Marwijk, maar door Robben. 

We wonnen het EK dankzij de genialiteit van van 

Basten. Begin daarom niet tegen mij over innovatie-

technieken of zuurstoftenten. En ook niet over 

krachthonken.  Genialiteit en briljante ingevingen 

maken het verschil. Je hebt meer aan een Messi die te 

weinig nachtrust heeft gehad, dan aan een statistiek 

die laat zien hoeveel rode bloedlichaampjes een 

uitgeslapen spits die nacht heeft aangemaakt.

Ik kan het weten. Ik was zo’n speler die geweldig 

veel plezier in het spelletje had, maar domweg 

niet met veel talent gezegend was, laat staan dat ik 

het verschil kon maken. Ik stond te rechtsbacken 

en kwam hooguit vier keer per wedstrijd over de 

middellijn, om dan weer snel terug te lopen. Voor 

dit type beperkte voetballer zullen ze tegenwoordig 

best een spannende term hebben. Ik zou eeuwig op 

dit niveau blijven. Eén keer gebeurde het evenwel 

dat ik door een samenloop van omstandigheden 

in het penaltygebied van de tegenstander terecht 

was gekomen. Ik hoorde van de zijkant iemand mijn 

naam roepen. Ik keek om en zag de bal met een 

duizelingwekkende vaart op mij afkomen. Tegen 

mijn harses. In een flits van een seconde dacht ik 

twee dingen: nu heb ik mijn nek gebroken en vanaf 

volgend seizoen moet ik onder rolstoelkorfbal. Vier 

seconden later dacht ik twee andere dingen: waarom 

juicht iedereen, en waarom stormen ze allemaal op 

mij af. Wat bleek, ik had gescoord. Met een kopbal. Ik, 

rechtsback die zelden over de middellijn komt, had 

gescoord. Zelfs mijn eigen keeper nam de moeite 

het hele veld over te steken om mij te feliciteren. Het 

was zo overduidelijk voor iedereen dat ik nooit en 

te nimmer scoorde, dat zelfs de hele tegenpartij mij 

kwam feliciteren.

Overigens is tegenwoordig alles in de war. De VWO-

ers zijn ineens aan een opmars bezig. Normaal 

gesproken heb je weinig aan gewone intelligentie op 

een voetbalveld. Zo’n Matthijs de Ligt (5 VWO) die na 

elke wedstrijd met ronkende volzinnen verslaggevers 

te woord staat, dat is nieuw. Hij praat nooit in de 

2e persoon enkelvoud over zichzelf en peutert niet 

in zijn oor terwijl hij antwoord geeft. Daarna kwam 

Tom ‘gymnasiast’ Dumoulin. Je kunt aan hem zien 

dat hij alle verbuigingen van de Duitse taal beheerst. 

Vroeger kon je goed leren of je was goed in sport. 

Maar nu zijn er ineens mensen die Vergilius kunnen 

lezen én een bal in de kruising kunnen rossen en daar 

heel eloquent over kunnen praten. Het is trouwens 

allemaal begonnen met Menno Koch. Hij werd niet 

gescout op het Lambrek, maar in groep 8 Merlebos. 

Hij zit nu op de universiteit én speelt betaald voetbal. 

Dat kan tegenwoordig.

Graspol

COLUMN GRASPOL

HET IS ALLEMAAL
DE SCHULD VAN
MENNO KOCH
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Omdat het EK in Nederland werd gehouden hoefde de 

Leeuwinnen zich niet meer te plaatsen door middel van 

kwalificatierondes. Daardoor had Sarina Wiegman (de 

bondscoach) besloten om een reeks oefenduels te spelen 

voor het EK. Die ze goed afsloten met een 5-0 overwinning 

op de vrouwen van Wales.

Om 19:00 ’s avonds was dan de aftrap in de Galgewaard 

in Utrecht, een uitgekocht stadion bijna allemaal voor 

het Nederlandse team. Waar veel van Lieke Martens en 

Vivianne Miedema werd verwacht, was de grote uitblinkster 

Shanice van de Sanden die tekende voor de enige goal van 

de wedstrijd. 

In de tweede wedstrijd werd er op nieuw een 1-0 zege geboekt, 

maar dan op Noorwegen. De uitblinker in die wedstrijd was 

de Nederlandse keepster Sari van Veenendaal met heel veel 

reddingen. Vooral in de tweede helft leek het wel of er een net in 

het doel van Sari hing, want niks kwam over de doellijn heen.

In de derde wedstrijd hoefde Nederland alleen maar gelijk 

te spelen om door te gaan naar de volgende ronde, maar 

natuurlijk wil je altijd winnen en vooral tegen je zuiderburen 

België. 

Zondag 16 juli begon het Europees kampioenschap vrouwen met als gastland:
ons eigen Nederland.

EK VROUWENVOETBAL 
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Tekst: JOEP VAN MIERLO

NEDERLAND

EUROPEES KAMPIOEN

2017 
Pas in die wedstrijd stond één van de twee grote speelsters 

bij Nederland op. Door een penalty kwam Nederland nog 

wel voor, maar door een inschattingsfout van de keepster 

kwamen de Belgen terug op 1-1. Toen pas kwam de 

kwaliteit van Lieke Martens naar boven die deze zomer 

nog een wereld transfer naar Barcelona kreeg. Na een 

geslaagde individuele actie bracht zij de Nederlandse 

vrouwen naar de overwinning. 

En zo werd Nederland verrassend groepswinnaar en ging 

het door naar de kwartfinale.

Daar trof het, het loodzware Zweden die tweede waren 

geworden achter het oppermachtige Duitsland. Op 

papier was Zweden beter dan Nederland, alleen door 

alle overwinningen kregen de dames er meer en meer 

vertrouwen in en geloofden zij erin tegen de Zweden. En 

dat bleek zeker wel, ze wonnen verrassend met 2-0 door 

de goals van alweer Lieke Martens en een van de beste 

spitsen die er is Vivianne Miedema. Na die wedstrijd kwam 

in één keer het verrassende nieuws dat het oppermachtige 

Duitsland was uitgeschakeld door het kleine Oostenrijk. 

In de halve finale viel alles op precies op zijn plek tegen het 

sterke Engeland. De Nederlandse vrouwen kwamen snel 

op voorsprong door Vivianne Miedema die eindelijk haar 

vertrouwde vorm weer terug kreeg. Het was heel spannend. 

Engeland zette Nederland onder druk en ze kwamen er 

bijna niet meer uit, maar uit een counter van Nederland 

wist Danielle van de Donk de bevrijdende 2-0 in te schieten. 

Uiteindelijk werd het zelfs nog 3-0 door een eigen goal van een 

Engelse verdedigster.

Iedereen was blij het normaal niet verrassende Nederland 

stond in de finale van het EK waar het alweer Denemarken 

trof, eerder werd Denemarken nog met 1-0 verslagen.

De Nederlandse vrouwen waren dus vol zelfvertrouwen, 

misschien wel iets te veel want in de finale in Enschede   kende 

Nederland een valse start. Door een overtreding kreeg 

Denemarken een penalty die benut werd. Maar Nederland 

vocht zich terug en kwam na een goed lopende aanval op 1-1 

door alweer Miedema. Dat gebeurde nog allemaal binnen 10 

minuten. 

Nederland pakte door en kwam zelfs nog binnen het halfuur 

op een 2-1 voorsprong door sterspeelster Lieke Martens. 

Alleen nog geen 5 minuten later maakte ook de sterspeelster 

van Denemarken alweer gelijk Perlinne Harder.

In de tweede helft gebeurde er tot dat Nederland een vrije trap 

kreeg helemaal niks. Spitse ging achter de bal staan. 

En die krulde de bal er heel mooi in. 3-2 voor Nederland!!!

En deze keer gaven de Leeuwinnen het niet meer uit de hand, 

in de laatste minuut maakt Miedema er zelfs nog 4-2 van!!!

NEDERLAND EUROPEES KAMPIOEN 2017

Natuurlijk was dit een teamprestatie, maar zit er ook een 

individuele prestatie bij?

Ja hoor, Lieke Martens werd uitgroepen tot speelster van het 

toernooi en is genomineerd voor beste voetbalster van het 

afgelopen seizoen.

Ook coach Sarina Wiegman is uitgeroepen voor de beste maar 

dan als coach

De dag erna werd Nederland gehuldigd in Utrecht voor 

duizenden mensen.
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ENGELAND-REIS 2017
Op vrijdagavond stond alles klaar in de kantine op het 

Lambrek. De Engelse konden komen. Met 2 witte busjes 

kwamen ze op het sportpark aan. De Engelse kwamen 

gelijk naar het voetbalveld en daar werd dan ook de 

eerste wedstrijd gespeeld tegen Heeze C2. Daarna werd 

bekendgemaakt welke Engelse jongen gekoppeld werd 

met een Nederlandse jongen. Zo gingen alle koppels naar 

huis om kennis te maken met de families. Die volgende 

ochtend moesten we alweer vroeg op het gemeentehuis 

staan, om naar het indoor voetbalveld te gaan. Daar werd 

een toernooi gehouden. Via het indoor voetbalveld gingen 

we weer door naar Valkenswaard, waar alle jongens en 

ouders gingen karten. Na het karten ging iedereen naar 

de McDonalds. Vanuit daar gingen we weer met z’n alle 

bowlen. Na deze drukke dag gingen de jongens weer 

naar huis en de ouders naar het hotel. De volgende 

ochtend werd er een 7 tegen 7 toernooi op het Lambrek 

georganiseerd, met de Engelse. Na dit toernooi werd het 

weekend afgesloten met een barbecue bij Frank en Dylano 

Meulendijks. De volgende morgen gingen de Engelse weer 

naar huis, ze verzamelde op het gemeentehuis. Ze namen 

afscheid en er werden nog wat foto’s genomen. Toen 

vertrokken ze en konden de Nederlandse kinderen weer 

naar school…
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BEKERVOETBAL ZIJN 
GEEN OEFENPOTJES!
Hebben jullie je eigen trainer wel eens horen zeggen dat ze de bekerwedstrijden zien 
als oefenwedstrijden? Dat is natuurlijk helemaal niet zo! Naast de competitie is de 
beker een prijs die je kan winnen! En waarom zou je er dan niet voor gaan als je een 
echte ‘cupfinal’ staat?!

Ik zal je eens wat mooie voorbeelden geven waarom het 

bekertoernooi zo erg mooi kan zijn!

Wist je dat: 

De KNVB Beker van Engeland ( FA CUP ) bijna net z’n grote 

prijs is als de landstitel? De FA Cup is ook het grootste 

bekertoernooi ter wereld. Er doen 736 teams mee! Bijna elk 

team in Engeland doet mee! De strijd om de FA CUP word al 

gehouden sinds 1872 gespeeld! 

Helaas word door de topclubs in Nederland de KNVB beker 

maar als een troostprijs gezien. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. 

Als je de dennenappel wint ( zo noemt men de KNVB Beker) 

dan mag je meteen meedoen met de groepsfase van de 

Europa League. PSV werd vorig jaar 3e in de competitie en we 

weten allemaal hoe snel ze al uitgeschakeld werden. Vitesse 

eindigde als 5e en speelt in de groepsfase van de Europa 

League.

Stel je voor dat het in je competitie niet echt heel lekker loopt, 

gewoon puur pech omdat je tegenstanders net iets beter zijn, 

kan je altijd nog voor het bekertoernooi gaan! Ik heb zelf ooit in 

de JO15-3 gespeeld en we haalden toen de halve finale! 

Wist je dat als je de grote finale speelt, je op ‘neutraal’ terrein 

speelt. Dat betekent dus dat je uit speelt, maar je tegenstander 

ook! Super gaaf! 

En wij zijn allemaal voetballers, en we willen graag plezier maken, 

dat is het belangrijkste, maar winnen is altijd leuker dan verliezen. 

Dus  BEKERVOETBAL IS BELANGRIJK!

P.S.: De D1 had toen een topseizoen, want ze waren ook al kampioen! Ze wonnen dus De Dubbel!

Herkennen jullie nog iemand?

Deze beker werd in seizoen 

2011-12 gewonnen door 

de D1!
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