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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

NIEUW JASJE
Binnenkort hebben we weer de 
Algemene Leden Vergadering. De 
meeste mensen kijken er tegenaan 
zoals het klinkt: saai.

We hebben de afgelopen jaren geprobeerd daar wat 

aan te doen. We wilden het wat vlotter afwerken, zodat 

we tijd over hadden voor een leuk informeel vervolg 

van de avond. Dat is vorig jaar al redelijk gelukt, maar dit 

jaar willen we weer en stapje verder gaan. We willen nu 

echt iets “avond vullends” organiseren, zodat het nog 

aantrekkelijker wordt om naar de ALV te komen.  Daarvoor 

gaan we de vergadering inkorten. We gaan niet meer 

de verslagen van allerlei commissies oplezen. Mensen 

die vragen of suggesties hebben kunnen die vooraf of 

tijdens de vergadering met ons delen. De enige twee 

“grote” onderwerpen zijn de financiële verslaglegging 

(afgelopen seizoen en komend seizoen) en de verkiezing 

van bestuursleden.Ik wil hier dan ook graag al onze leden 

aansporen om naar de ALV te komen. Je hoort dan hoe 

de vlag er bij hangt, je beslist mee over cruciale zaken en je 

kunt eigen inzichten naar voren brengen. Ik beloof U: het 

wordt echt niet saai! N.B. de verschijningsdatum van de 

Link is niet altijd in beton gegoten, dus het zou kunnen dat 

U dit leest ná de ALV. In dat geval hoop ik dat U geen spijt 

heeft van het bijwonen van de ALV.

Zoals al eerder gemeld, zal ook het bestuur een nieuw 

jasje krijgen. Drie van de zeven bestuursleden worden 

opgevolgd. Ik wil hier nogmaals benadrukken hoe uniek het 

is dat we “eventjes” drie nieuwe bestuursleden vinden en 

dat die ook al een half jaar meedraaien. De club is dus ook 

op dat gebied springlevend.

Maar, we hebben ook nog steeds uitdagingen. Aan de ene 

kant de service aan de leden (velden, kleedlokalen, kantine, 

spelmateriaal, scheidsrechters, beheer materialenhok, 

EHBO op zaterdag en zondag, bestuurskamer op zondag, 

etc.) en aan de andere kant de bemensing van de 

verschillende taken. We zien wel dat grotere teams per taak 

een oplossing zijn, omdat dan de druk (het “moeten”) over 

meerdere vrijwilligers verdeeld kan worden.  We hebben 

nog lang niet alles ingevuld en ik heb ook niet de illusie dat 

we via de Link nieuwe vrijwilligers vinden, maar bedenk dat 

er allerlei mogelijkheden zijn om iets te doen. 

Het laatste nieuwe jasje wat ik hier wil bespreken is 

de vorming van “het technisch hart” (hebben ze dat in 

Amsterdam ook niet?). Op het eerste oog een nieuwe 

technische commissie, maar met die aantekening dat we 

ook de jeugd en de spelers vertegenwoordigd hebben 

in die commissie. Voor de duidelijkheid: dat is niet beter, 

maar anders en dus nieuw.De achterliggende gedachte 

van Hans (van Lierop) was, dat we een breder draagvlak 

van clubmensen moeten creëren om het technische 

beleid vorm te geven. U weet, Nederland heeft 17 miljoen 

bondscoaches en RKSV Heeze heeft ook wel duizend 

mensen die het allemaal beter weten. Die ideeën willen we 

verenigen in het technisch hart. Wordt vervolgd.

Als afsluiting van dit voorwoord wil ik nog even stil staan bij 

het Kantine team.We hebben in seizoen 15-16 een slecht 

jaar gehad (financieel) voor de kantine. Anouk, Marini en 

Ruud hebben voor seizoen 16-17 (afgelopen seizoen 

dus), verbeteringsmaatregelen voorgesteld en ik kan U 

verklappen dat dit fantastisch heeft uitgepakt. Ik vond een 

speciaal woord van dank hiervoor op z’n plaats.

Tot ziens op het Lambrek!

Paul Krieckaert, voorzitter@rksvheeze.nl
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Dit beeld klopt al lang niet meer. Heel veel vrouwen en 

meisjes hebben ontdekt hoe leuk voetballen is. En het 

worden er steeds meer. Vrouwenvoetbal is een van de 

snelst groeiende sporten ter wereld. Toch zijn meisjes 

en vrouwen nog sterk in de minderheid bij RKSV Heeze. 

Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen. 

MEER MEIDEN BIJ DE CLUB

MEIDENVOETBAL
Tekst: HANS DEKKER  • Beeld: GERNIE HENSELMANS
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Vroeger was voetbal een sport die alleen door mannen werd beoefend. Echte 

kerels die in het weekend met korte mouwen en afgezakte kousen op een grasveld 

tegenover elkaar stonden.

Op dit moment hebben we binnen onze club 

een veterinnenteam, een vrouwenelftal en twee 

meisjesteams (MO-19 en MO-15). In verschillende 

‘jongensteams’ spelen her en der ook nog wat meisjes 

mee. Meldt een meisje zich op dit moment aan bij de 

club, dan is het dus lang niet altijd mogelijk om in een 

meisjesteam te voetballen. In dat geval wordt het meisje 

geplaatst bij een jongensteam. Heel vaak vindt het 

meisje dat niet erg, maar soms wil zij alleen met meisjes 

voetballen. Er zijn al meisjes afgehaakt om deze reden 

en dat is zonde. Het zou daarom ideaal zijn als binnen 

RKSV Heeze voor iedere leeftijdscategorie minimaal een 

meisjesteam zou zijn. Ieder meisje dat zich aanbiedt kan 

dan een keuze geboden worden. Of in een meisjesteam 

voetballen, of bij de jongens. 

Voor talentvolle voetbalsters is spelen met en tegen 

jongens zelfs goed voor hun voetbalontwikkeling. De 

eerste jaren doen de beste meisjes niet echt onder 

voor de jongens. Het beste bewijs dat meisjes net zo 

goed kunnen voetballen als jongens gaf het Nederlands 

vrouwenelftal deze zomer door in eigen land Europees 

kampioen. Miljoenen Nederlanders, vrouwen en 

mannen, hebben van deze prestatie genoten. Als 

meer meisjes in de toekomst gaan voetballen, zal 

ook meer talent boven komen drijven en wordt het 

Nederlands dameselftal in de toekomst misschien wel 

wereldkampioen of olympisch kampioen.

De KNVB adviseert meisjes met voetbaltalent zo lang 

mogelijk bij de jongens te voetballen. In de pubertijd 

gaat de fysieke ontwikkeling een rol spelen en is het niet 

meer mogelijk bij de jongens te blijven voetballen. Het is 

op die leeftijd belangrijk dat het meisje kan overstappen 

naar een meisjesteam. Als dat niet mogelijk is moet 

het meisje noodgedwongen stoppen met voetbal of 

overstappen naar een andere club. Een vereniging met 

meisjesteams in alle leeftijdscategorieën geeft meisjes 

de mogelijkheid om op iedere gewenste leeftijd over te 

stappen van een jongens-  naar een meisjesteam. 

Is een meisjesteam nu zo veel anders dan een 

jongensteam? Heel veel is het hetzelfde. Ook 

een meisjesteam wil graag winnen en kampioen 

worden. Toch zijn er ook wel verschillen. Binnen 

een meisjesteam is de sfeer het allerbelangrijkst. 

De sfeer hangt daarbij niet af van winst of verlies. 

Een meisjesteam kan iedere week verliezen en toch 

een heel hecht team blijven. Is de sfeer binnen een 

meisjesteam niet goed, dan stoppen de meisjes 

ermee. En als er één stopt, dan volgt er meestal een 

aantal dat voorbeeld. De leiders en coaches van een 

meisjesteam houden zich daarom niet alleen bezig met 

voetbaltechnische zaken, maar moeten ook de sfeer 

binnen het team goed houden. Uiteraard zijn deze 

aspecten ook bij een jongensteam van belang, maar 

bij een jongensteam ligt de nadruk vaak iets meer op 

de voetbalprestaties. Meisjes en jongens zijn anders en 

vullen elkaar aan. Een vereniging met alleen jongens 

en mannen is minder leuk dan een vereniging waar 

ook vrouwen en meisjes lid zijn. Een kantine waar op 

zondagmiddag ook vrouwen en meisjes binnen zijn, is 

gezelliger dan een kantine vol met alleen kerels.

Het zou ideaal zijn 
om voor iedere 
leeftijdscategorie een 
meisjesteam te hebben

Binnen een meisjesteam 
is de sfeer het 
allerbelangrijkst
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Grootste succes tot nu toe 
is de start van het nieuwe 
MO-15 team

MEIDENVOETBAL
Tekst: HANS DEKKER  • Beeld: GERNIE HENSELMANS

MEIDENVOETBAL
Tekst: HANS DEKKER  • Beeld: GERNIE HENSELMANS

Meer meiden bij de club dus. Dat is gemakkelijker 

gezegd dan gedaan. Vrouwenvoetbal mag dan wel 

een snel groeiende sport zijn, dat wil niet zeggen 

dat drommen meisjes en vrouwen zich opeens 

aanmelden. Daar moeten we wat voor doen. Het 

aanbod aan sportverenigingen is groot en we moeten 

er voor zorgen dat meisjes voor voetbal kiezen. 

Een aantal jaren geleden zijn we daarom met de 

commissie ‘meer meiden bij de club’ begonnen om 

zo veel mogelijk meisjes te interesseren voor voetbal. 

De afgelopen jaren hebben we een aantal activiteiten 

georganiseerd om meisjes te laten kennismaken met 

voetbal. Zo hebben we bijvoorbeeld tweemaal een 

voetbalclinic voor basisschoolleerlingen georganiseerd 

en zijn we aanwezig tijdens het schoolvoetbaltoernooi. 

Grootste succes tot nu toe is de start dit seizoen 

van het nieuwe MO-15 team. Tot nu toe achttien 

enthousiaste meiden in de leeftijd 13 tot en met 15 die 

dit nieuwe seizoen gestart zijn met voetballen.

SPECIALE ACTIE
Maar dit is nog niet genoeg. We willen nog meer 

meiden bij de club. Daarom hebben we dit seizoen de 

actie € 50 euro voor een meisjeslid. Ieder lid van RKSV 

Heeze die een nieuw meisjeslid aanbrengt (tot en met 

18 jaar) krijgt € 50 als het meisje een jaar lid is. Dus heb 

je een zusje, dochter, nichtje, vriendin, buurmeisje die 

graag voetbalt, meld haar aan en verdien € 50. De actie 

geldt voor alle leden, oud en jong. Kijk op de website 

voor de voorwaarden.

Daarnaast krijgt ieder meisje dat lid wordt gedurende 

2 jaar 50% korting op de contributie. Zij betaalt dus 

twee jaar lang maar de helft van de contributie. Wordt 

een meisje gedurende het seizoen lid, dan betaalt zij 

contributie naar rato. 

De korting op de contributie wordt dan ook naar rato 

toegepast en telt voor een seizoen.Met deze acties 

hopen wij de komende maanden nog veel meer 

meisjes op ons sportpark te begroeten.

Het nieuwe MO15 team 
wordt getraind door twee 
enthousiaste voetbalvrouwen, 
namelijk Nikki Zomers en 
Sanne van den Heuvel. Ze 
voetballen zelf al vele jaren.  
De meiden trainen op dinsdag- 
en donderdagavond van 18.30 
u tot 19.45 uur. Interesse? Kom 
eens kijken en/of meld je aan 
via de website! Of mail naar 
meiden@rksvheeze.nl.

Het meidenteam MO19-1 
traint op dezelfde tijden als de 
MO15 (o.l.v. Harry Mennen). 
Op zaterdag speelt de MO19-1 
wedstrijden.

Hans Dekker is voorzitter van het project

"Meer meisjes bij de club".
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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

SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK 

Beeld: GERNIE HENSELMANS

Jawel, u leest het goed, zelfs tot in Spanje worden door Eric werkzaamheden 

verricht welke weliswaar niet direct vallen onder zijn corebusiness 

(Binnen-s-tebuiten), doch welke te maken hebben met zijn nevenbedrijf 

(carrosseriebouw) waarvan Eric eveneens eigenaar is. Bram Jansen, Eric’s 

rechterhand, vervangt hem deze morgen en ontvangt mij op correcte wijze en 

fungeert in deze als voorbeeldige en bekwame spreekbuis van zijn werkgever.

Inmiddels al bijna 10 jaar vindt in Heeze de verkoop plaats van aluminium 

veranda’s, tuinkamers en carports in diverse uitvoeringen. Even zovele 

jaren is Binnen-s-tebuiten ‘Selected-dealer’ van dit hoog kwalitatieve Duitse 

Verasol-product. De laatste jaren is dit segment geleidelijk uitgebreid 

met eveneens hoogwaardige, doch vooral duurzame aluminium en 

composiet tuinafscheidingen (schuttingen), alsmede kunststof (composiet) 

systeemvloeren. Voorwaar, géén ‘doe-het-zelf’ producten maar gedegen 

componenten waarbij de factor vakbekwaamheid een grote rol speelt in de 

montage hiervan.

Op het afgesproken tijdstip waarop dit interview zou 

plaatsvinden, laat directeur/eigenaar Eric van de 

Berkmortel vanuit Spanje weten, vanwege uitgelopen 

werkzaamheden aldaar, helaas verhinderd te zijn.

Alles wordt op overzichtelijke wijze voor de klant 

gepresenteerd in hun toonzaal aan Industrieweg 17 te 

Heeze, waarna op locatie nader wordt afgesproken met de 

klant om eventuele aanvullende wensen mee te nemen in 

een keurige offerte. Na de opdrachtverstrekking wordt het 

verlangde product op de werkplaats door eigen personeel 

geprefabriceerd en tot slot, eveneens door eigen 

personeel, op de bouwplaats gemonteerd. 

Binnen-s-tebuiten kende het afgelopen jaar (en nog 

steeds) hoogtijdagen en niet in het minst als gevolg van 

de hagelschade van 23 juni 2016. Een probleem dat 

tegenwoordig overigens (desgewenst) getackeld kan 

worden door toepassing van slagvaste beglazing, zowel 

voor wand als voor dak. 

De klandizie betrekt Binnen-s-tebuiten vooral uit 

de regio via mond-tot-mond reclame. Gedeeltelijk 

vanuit commercieel belang, doch ook vanwege Eric’s 

maatschappelijke betrokkenheid, is Binnen-s-tebuiten 

reeds jaren een gerespecteerd bordsponsor (hoofdveld) 

van de RKSV Heeze op het Lambrek. Mede op verzoek 

van Bram Jansen is Eric van de Berkmortel sinds kort ook 

gezwicht voor Bram’s verzoek om diens elftal (Heeze 5) te 

voorzien van compleet nieuwe tenues waarop met trots

de naam prijkt van ‘Binnen-s-tebuiten’. 

Chapeau Eric (en Bram).

BINNEN-S-TEBUITEN

Veranda’s      Tuinkamers      Carports      Schuttingen
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Dat de familie Jacopucci deze maand de eer is toebedeeld om in de 
schijnwerpers te staan, is meer dan terecht. Ik spreek de bescheiden familie 
in hun knus huis aan de Schoolstraat. Dat ik bij een echte voetbalfamilie ben 
aanbeland, wordt me direct duidelijk. De 3 zoons zitten netjes naast elkaar 
op de bank voetbal te kijken. Vitesse speelt uit tegen OGC Nice in de Europa 
League en dat moet gevolgd worden.

ARUBA, SPAANSE PASSIE 
EN VOETBAL

DE FAMILIE JACOPUCCI
Tekst: HENK THIJSSEN • beeld: GERNIE HENSELMANS

SPORTGEZIN

Het gezin Jacopucci bestaat uit vader Richenel, moeder 

Indra en de drie zoons Risino, Delano en Fernando. Naast 

een echt jongensgezin ook een sportgezin. Moeder Indra 

trapt af: “Richenel is sportleraar, en de drie jongens doen 

naast voetbal ook nog tennissen. Richenel en ik tennissen 

zelf ook.” Alhoewel Indra vroeger heeft gebasketbald en aan 

atletiek heeft gedaan vindt ze het prima dat de kinderen 

voetballen. “Het belangrijkste is dat de kinderen iets doen 

dat ze leuk vinden en daar hoef ik bij het voetballen niet aan 

te twijfelen” stelt ze stellig.

HOFLEVERANCIER

Met drie spelende zoons mag de familie Jacopucci 

hofleverancier van RKSV Heeze genoemd worden. 

Daarnaast traint Richenel momenteel ook de JO8-3, het 

team van Fernando. Richenel vertelt: “Ik heb eerst het 

team van Risino getraind, toen het team van Delano en nu 

uiteraard het team van Fernando. Het is ontzettend leuk 

om dat te doen en op deze leeftijd kun je ze ook nog wat 

leren.” 

ARUBA

De mooie tint van Richenel, Risino Delano, en Fernando was 

me al opgevallen en ook Indra kan zo voor een buitenlandse 

doorgaan. Richenel is van Arubaanse afkomst en Indra is 

Brabantse maar wel met Spaanse passie. Richenel vertelt: “Ik 

ben in Emmen geboren en getogen. Ik heb daar mijn gehele 

jeugd gevoetbald bij VV Bargeres. Vanaf mijn 17de ben ik gaan 

fitnessen, kickboksen en bij het Korps Mariniers ingetreden. 

Uiteindelijk heb ik de Academie van lichamelijke opvoeding 

gevolgd in Groningen. Ik ben duiklessen gaan geven bij 

Centerparcs de Huttenheugte om uiteindelijk in Aruba als 

gymdocent te gaan werken.” 

SPAANS TEMPERAMENT

Indra is geboren in Geldrop en op jonge leeftijd naar Heeze 

verhuisd. Ook Indra zit in het onderwijs. Ze geeft Spaanse les. 

“Ik ben na mijn opleiding stage gaan lopen in Venezuela. Het 

toeval wil dat ik daarna via via een baan als docent Spaans 

kreeg aangeboden op Aruba. Op de school van Richenel wel 

te verstaan” vertelt Indra. Richenel vervolgt: “We hebben elkaar 

dus leren kennen op Aruba. We zijn daar zelfs getrouwd. Twee 

jaar na de geboorte van Risino zijn we naar Heeze verhuisd”. In 

Heeze zijn Delano en Fernando geboren.

RISINO

Risino is een rustige jongen. Hij vertelt: “Ik speel in de JO15-

1. Mijn favoriete positie is spelverdeler of verdedigende 

middenvelder. Ik speel ook regelmatig als voorstopper.” 

Risino heeft net zijn scheidsrechterdiploma gehaald. Ook is 

hij aanvoerder van zijn team. Iets waar hij terecht trots op 

mag zijn. Als ik hem vraag of er nog ooit een basisplaats in 

het Arubaans nationale team in zit, lacht hij: “dat zou mooi 

zijn, maar ik denk het niet. ” Hier spreekt een bescheiden 

jongen. Een familietrekje denk ik.

DELANO

Delano speelt in de JO13-1. Als 1ste jaars speelt hij al wel 

met de 2de jaars JO13 mee. “Ik speel net als Risino het liefste 

als voorstopper. In het team bezet ik vooral de linksachter 

positie. Papa heeft altijd met ons getraind om ook met ons 

mindere been te leren schieten en dat komt nu goed van 

pas op de linksachter positie.”

FERNANDO

Fernando is de jongste van het stel. Hij speelt in de JO8-3. 

Vlak voordat hij naar bed gaat vertelt hij me nog snel dat 

zijn favoriete team Real Madrid is. Zijn grote voorbeeld 

is Ronaldo. Richenel: “Fernando heeft misschien wel het 

meeste talent van de drie. Hij is een stuk brutaler en heeft 

meer lef. Hij is ook links en rechtsbenig”. Indra vult aan: 

“Fernando doet ook thuis niet onder voor zijn twee oudere 

broers. Hij staat echt wel zijn mannetje. Dat zie je ook terug 

in zijn spel. Hij is een echte knokker. Hij gaat ervoor.”

“we zijn een echt 
jongensgezin
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ATLETICO MADRID

Tijdens het gesprek wordt me snel duidelijk dat het gezin 

hun hart verpand heeft aan Spanje. Ze gaan graag op 

vakantie naar Spanje.  Als het aan Indra en Richenel lag, 

zouden ze er zelfs willen wonen. Maar realistisch als ze zijn, 

weten ze ook dat in de levensfase waarin ze zitten, Heeze 

een heel goed alternatief is. Indra: “We zijn afgezien van 

Fernando allemaal voor Atletico Madrid. Toen we in de 

meivakantie in Madrid waren, speelde Real Madrid tegen 

Atlectico Madrid. We hebben de wedstrijd in een kroeg 

gevolgd. Dat was super leuk. Minder leuk was dat vooral 

Fernando een goede dag had. Ronaldo scoorde een 

hattrick”. Als ik Delano en Risino vraag wie hun favoriete 

speler is, antwoorden ze in koor “Antoine Griezman”.

PSV

Van Atletico naar PSV is een kleine stap. Tenminste als je 

naar het tenue kijkt, of ik moet flauwe grapjes gaan maken. 

Risino, Delano, Fernando en Indra zijn voor PSV. Richenel 

is voor Feyenoord maar geniet er vooral van om met 

zijn gezin voetbal te kunnen kijken. Als ik vraag of ze een 

seizoenkaart van PSV hebben of regelmatig gaan kijken, 

lachen Richenel en Indra “Daar hebben we geen tijd voor”. 

DRUK

Het is druk met een sportief gezin. Voetbaltraining op 

maandag en woensdag, zaterdag de wedstrijd en dan 

nog tennissen op vrijdagavond en zondagochtend spelen 

we allemaal competitie. Richenel: “Iedere zaterdag staat in 

teken van het voetbal. Het gehele gezin trekt er dan op uit 

om hun wedstrijden te spelen. Op zaterdagavond worden 

aan tafel de wedstrijden besproken en geëvalueerd. Ook 

komt opa Frans de Vet graag kijken zijn kleinzoons. Hij is 

maar wat trots op hen”. Risino en Delano beamen dit: “we 

vinden het altijd leuk als opa Frans komt kijken. Hij is altijd 

geïnteresseerd in hoe we voetballen”.

Vitesse heeft kansloos verloren van OGC Nice. Maar ik kijk 

terug op een zeer geslaagde avond. Wat een leuk gezin is 

de familie Jacopucci. Leuke nette jongens en heel hartelijke 

ouders met een groot sport en voetbalhart.

Richenel, Indra, Risino, Delano en Fernando bedankt !

“Seizoenskaart voor PSV? 
daar hebben we geen tijd 
voor”

“Fernando is een knokkertje”

“Delano:  veel geoefend op mijn linkse been”

“Risino: mijn favoriete positie is spelverdeler”
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19

De NW-Commissie is waarschijnlijk de enige commissie 

binnen de RKSV Heeze welke geheel in de luwte - en achter 

de schermen - haar stempel drukt op het beleid binnen 

onze vereniging. Hun devies is dan ook ‘hoe minder je van 

ons hoort, des te beter werkt ons beleid’. Slechts zelden 

behoeft de NW-commissie in beeld te komen, hetgeen 

beantwoordt aan de doelstelling van deze commissie.

Toch willen wij de verdiensten van deze commissie voor 

de vereniging beslist niet bagatelliseren. Integendeel, onze 

LINK-redactie grijpt bij deze graag de gelegenheid aan om 

de NW-commissie in het zonnetje te zetten vanwege haar 

vaak onzichtbare, doch uiterst belangrijke taak.

Wat te denken van de actie ‘Laat je zien op de fiets’ die 

op 18 november a.s. van start gaat, waarbij in het kader 

van de verkeersveiligheid de fietsverlichting van onze 

jeugdleden gratis wordt gecontroleerd en - waar mogelijk 

- gerepareerd. Hoewel de verantwoordelijkheid voor 

een goede fietsverlichting uiteraard primair bij de ouders 

ligt, heeft de NW-commissie gemeend deze ouders 

hierbij een handreiking te doen door onze jeugdleden 

preventief zo veel mogelijk in bescherming te nemen. Speciaal 

gedurende de komende (donkere) herfst- en wintermaanden 

worden de fietsritten van en naar het sportpark, voor onze 

jeugdleden hierdoor een stuk veiliger. Met medewerking van 

o.a. Veilig Verkeer Nederland (afd. Heeze-Leende), enkele 

‘fietsenmakers’ binnen ons ledenbestand en onze plaatselijke 

‘tweewielerspecialist’ (Tonnaer) toont de NW-commissie 

op gepaste wijze haar verantwoordelijkheid in deze, daarin 

financieel bijgestaan door een donatie van ‘Vrienden van RKSV 

Heeze’, waarvoor oprechte dank. Ook bij onze buurvereniging 

Hockey Heeze werd het initiatief van de NW-commissie warm 

onthaald. Derhalve is in goed overleg besloten om gezamenlijk 

de actie voor beide jeugdafdelingen ten uitvoer te brengen.

Ook heeft de NW-commissie in het verleden wel eens 

corrigerend moeten optreden vanwege de omissie rondom 

een seniorenteam. Tijdens gezamenlijk overleg werd hierbij een 

deal met dit team gemaakt welke inhield dat de commissieleden 

zouden collecteren voor de gehandicaptensport, in ruil voor het 

assisteren van de betrokken teamleden bij de jaarlijkse clubdag. 

Door deze deal ontstond haast ongewild en ongemerkt een 

win/win-situatie.

Werd in de eerste LINK (nr.1) van deze nieuwe jaargang de spits afgebeten door onze 
‘Sponsorcommissie’, in deze LINK-aflevering (nr. 2) stellen wij met heel veel plezier én 
met gepaste trots onze commissie ‘Normen en Waarden’ (NW-Commissie) aan u voor.

HOE MINDER JE VAN ONS HOORT,
DES TE BETER WERKT ONS BELEID

En natuurlijk zijn daar de ‘normale’ afwijkende 

gedragsnormen waarover door betrokkenen, telefonisch 

of per mail, bij de NW-commissie beklag wordt gedaan. 

Hierop wordt In al deze gevallen, na intern overleg met alle 

commissieleden, geanticipeerd en in goed overleg met 

betrokkenen corrigerend opgetreden.

WIE ZIJN DEZE NORMEN EN

WAARDE ‘HANDHAVERS’.

Inmiddels nieuwsgierig geworden naar de rechtgeaarde, 

onkreukbare personen die achter de schermen van de 

NW-commissie opereren ?  Niemand minder dan Marinel 

van Melis, Nancy Veldman, John van Tienen en Gerard 

van Seggelen zijn de kanjers welke in deze, als vrijwilligers 

namens de RKSV Heeze, het handhaven van de normen 

en waarden vertegenwoordigen en hun leden op het 

rechte pad trachten te houden.

VOETBALLERIJ ALS AFSPIEGELING

VAN DE MAATSCHAPPIJ.

Wekelijks worden er vele wedstrijden gespeeld en trainingen 

bijgewoond door talloze leden welke tijdens deze activiteiten 

hun sportiviteit trachten te tonen. Vaak gaat dit - dank zij 

de inzet van de betrokken spelers en vrijwilligers - naar 

behoren. Gelukkig slechts zelden spelen er op of rondom de 

voetbalvelden zaken af zoals pesten, discriminatie, racisme, 

zinloos geweld en/of (seksuele)intimidatie. “Voetballerij is de 

afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener 

zijn waarmee ‘begrip’ gevraagd wordt voor deze zaken. 

Integendeel, IEDEREEN moet plezier kunnen beleven aan de 

voetbalsport. Dit betekent dat er afspraken moeten worden 

gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat maar ook 

met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, 

scheidsrechters, gasten/bezoekers etc.Mede hierdoor is medio 

2015 door de NW-commissie een beleidsnota opgesteld 

waarin de algemeen geldende normen en waarden worden 

omschreven waaraan leden van de RKSV Heeze zich hebben 
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te conformeren. Deze beleidsnota is integraal gepubliceerd 

op de internetpagina van de RKSV Heeze, waarop iedereen 

na kan lezen wat deze normen en waarden in de praktijk 

behelzen.Resumerend kunnen we dit verhaal afsluiten 

met de stelling dat de RKSV Heeze IEDEREEN binnen 

haar gelederen, de mogelijkheid wil bieden om optimaal 

te kunnen genieten van de voetbalsport ! RKSV Heeze wil 

een vereniging zijn waar IEDEREEN zich thuis kan voelen, 

ongeacht de voetbalcapaciteiten en/of achtergrond.

 Aldus de NW-commissie die hieraan op bovenomschreven 

wijze graag haar steentje wil bijdragen.

COMMISSIE ‘NORMEN EN WAARDEN’ IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK  •  Beeld:  ARCHIEF

“Niet zo
vanzelfsprekend”
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Daarnaast is Diego sinds dit seizoen planner van 

scheidsrechters van jeugdwedstrijden. Hij nam dit over 

van Daan Janssens. En Jelmer heeft de coördinatie van 

scheidsrechterscursussen voor de jeugd overgenomen 

van Frank Kox.

Om voldoende aanwas vanuit de jeugd te krijgen is het van 

belang dat zoveel mogelijk jeugdspelers (vanaf JO15) ook 

scheidsrechter worden. De club wil zoveel mogelijk JO15-spelers 

een cursus laten volgen zodat zij vervolgens wedstrijden kunnen 

fluiten bij JO10 en JO11. Jelmer: “En we hopen dat er van elke 

lichting enkele jongens willen blijven fluiten op een groot veld. 

Want daar zit het grootste probleem om het gepland te krijgen.” 

Diego vult aan: “We hebben enkele jeugdspelers die nu op een 

groot veld kunnen fluiten (Koen Meelen en Jordy van Grunsven 

behaalden zelfs hun diploma verenigingsscheidsrechter). 

Maar deze jongens spelen allemaal in de JO17 en ze moeten 

zelf voetballen in de middag. Daardoor zijn ze lang niet altijd 

beschikbaar.” 

Klein voordeeltje voor de planning is dat de KNVB de regels 

voor de JO8 en JO9 (6 tegen 6) met ingang van dit seizoen 

Aan besef dat de continuïteit en aanwas vanuit de jeugd voor ons 
scheidsrechterskorps van groot belang zijn ontbreekt het niet bij Diego van 
Bussel en Jelmer Faber. Beiden zijn zelf (fanatiek!) clubscheidsrechter.

ZONDER SCHEIDS
GEEN WEDSTRIJD

veranderde. Er wordt nu gewerkt met een ‘spelleider’ 

en dat kan de trainer/leider prima doen. Diego: “In het 

begin van het seizoen hadden we wel scheidsrechters 

ingepland voor deze wedstrijden. Maar de jongens 

hebben daar niets te doen. Daarom doen we dat nu 

niet meer. We willen onze scheidsrechters gemotiveerd 

houden, ze moeten wel wat uitdaging hebben. Als ze 

niets te doen hebben is er voor hun niks aan.” 

Jelmer heeft met ingang van dit seizoen de coördinatie 

en organisatie van de scheidsrechterscursussen op zich 

genomen. Hij heeft alle spelers uit de JO15 benaderd 

om een cursus te volgen in oktober/november. 

Jelmer: “De cursus bestaat uit twee avonden. Dat is 

te overzien. Tijdens deze avonden worden spelregels 

uitgelegd. Theorie dus. Maar ook wordt gewerkt met 

beeldmateriaal. En uiteraard gaan ze ook naar buiten 

voor de zogenaamde veldverkenning. Ze leren dan waar 

je moet lopen en kunt gaan staan bij bepaalde situaties. 

En er wordt aandacht besteed aan veel voorkomende 

spelsituaties. De kosten worden door de club betaald. 

Spelers uit de JO15 die een scheidsrechterscursus 

hebben gevolgd, doen er ook zichzelf een groot een 

plezier mee, want vanaf de JO17 is het verplicht om je 

KNVB-spelregelbewijs te halen. Als je scheidsrechter bent, 

ken je de regels!” Het heeft dus veel voordelen voor de 

JO15 jeugd! En je helpt er de club enorm mee! Doen dus, 

zo’n cursus! 

Jelmer vervolgt: “Ook hebben we het idee om in het 

voorjaar een scheidsrechterscursus te organiseren voor 

ouders. We denken dat er best ouders zijn die af en 

toe willen fluiten, maar dat ze dan wel eerst een cursus 

willen volgen.” Hij licht toe: “Ik wilde vroeger ook eerst 

een cursus. Ik voetbalde bij de studentenvereniging 

in Eindhoven. Van daaruit werden we verplicht om 

wedstrijden te fluiten. Dat wilde ik wel doen, maar dan 

wilde ik er wel eerst een cursus voor volgen.

Dat heb ik toen gedaan. En nu fluit ik nog steeds. Met veel 

plezier.” Diego, die overigens ook nog steeds met veel plezier 

fluit, haakt hier op in: “Bij de hockeyclub is het verplicht dat 

elk lid een vrijwilligerstaak op zich neemt. Dat kan zijn fluiten, 

trainen, kantinediensten of iets anders. Als je dat niet wilt, ben 

je niet welkom.” Bij onze club is dit niet verplicht, maar het 

is wel erg fijn als zoveel mogelijk leden zich willen inzetten. 

Immers, niets is automatisch geregeld. Ook scheidsrechters 

niet. Er zit veel energie in om het voor elke wedstrijd weer 

geregeld te krijgen.  

Naast de cursussen voor met name de JO15 spelers, 

wordt ook nog gebrainstormd om met name de oudere 

jeugdspelers uit de JO19 en JO17 meer wedstrijden te laten 

fluiten. De heren: “Wanneer meer oudere jeugdspelers 

bijvoorbeeld 2x per jaar een wedstijd zouden fluiten, zou 

dat ons ontzettend helpen om de planning rond te krijgen.” 

Nu komt het nog wel eens voor dat Jan (van Maasakkers) of 

Diego maar liefst twee wedstrijden fluiten op zaterdag. Diego: 

“Eigenlijk is dat te veel.”

Jelmer en Diego zaten overigens zo’n 12 jaar geleden op 

dezelfde KNVB cursus! Daar kennen ze 

elkaar nog van. Destijds bestond zo’n cursus uit zeven 

avonden. En tijdens hun stage kwamen ze ook ‘onze’ 

Jan van Maasakkers tegen! Jelmer heeft uiteindelijk 7 

jaar KNVB gefloten en is 4 jaar assistent geweest in de 

hoofdklasse. Diego floot 2 jaar voor de KNVB. Nu zijn beiden 

clubscheidsrechter bij RKSV Heeze. 

Hoe Jelmer (nog niet zo lang Heezenaar) eigenlijk bij onze club 

terecht komt? Omdat hij in dezelfde straat woont als Gerard 

van Gerwen en Frits Konings, was dit snel geregeld. Tijdens 

een buurtborrel ging het natuurlijk al gauw over voetbal. En 

vervolgens was e.e.a. snel beklonken. Dank Gerard en Frits ;-).

“...deze jongens spelen 
allemaal in de JO17 en ze 
moeten zelf voetballen in 
de middag.”

“Dat wilde ik wel doen, 
maar dan wilde ik er wel 
eerst een cursus voor 
volgen.”

“En nu fluit ik nog steeds. 
Met veel plezier.”

“...we hopen dat er van 
elke lichting enkele 
jongens willen blijven 
fluiten op een groot veld.”
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BEWUST POSITIEF COACHEN,
DOE HET!

In de LINK 8 van mei 2017, is de Commissie Positief Voetbalklimaat aan het woord 
over een speerpunt van onze vereniging: een positief voetbal klimaat. In deze LINK en 
ook in volgende uitgaven zullen vooral trainers, coaches en ook ouders en iedereen 
die iets wil bijdragen over dit onderwerp aan het woord komen.

Aan het einde van het vorig seizoen vroeg de Commissie 

Positief Voetbalklimaat drie jeugdleiders/trainers om een 

reactie over  dit onderwerp.

JORIS BAVINCK
“POSITIEF BEGELEIDEN, TRAINEN EN 
COACHEN”
 vorig seizoen trainer/leider JO8-1

“Het positief begeleiden, trainen en coachen van 

de spelers vinden wij van zeer groot belang. Wij 

proberen dit op een zo’n goed mogelijke manier 

met de mini prof van de toekomst te doen. Dit 

om de simpele reden dat ze het spelletje nu 

BART BASELMANS
“POSITIEF COACHEN” 
vorig seizoen trainer/leider JO9-2

 “Voor ons, JO9-2 is positief coachen een manier 

om "onze" jongens het plezier in voetbal bij te 

brengen en te houden.

 

Dit uit zich in verschillende aspecten:

•  voor elke wedstrijd een yell met zijn allen

•  de aanmoediging van de technisch staf om er 

vol voor te gaan en vooral te genieten van de 

wedstrijd

•  sportief blijven

•  scheidsrechter heeft altijd gelijk

•  tijdens trainingen proberen we te benadrukken 

wat met name goed gaat en waar de 

verbeterpunten zitten 

Verder is het voor de technische staf prettig om 

met deze vorm van coachen met onze jongens 

aan de slag te gaan. De komende wedstrijden 

gaan we proberen om het team echt zelf te laten 

spelen door minimaal te coachen zodat ze nog 

meer plezier in de wedstrijden krijgen. We zijn 

benieuwd of dat lukt.

Voorbeeld positief coachen Tijdens onze laatste 

wedstrijd, die we verloren met 2-1, proberen 

we het team met positieve feedback aan te 

moedigen en aan te sporen om de wedstrijd 

alsnog te winnen. Helaas wonnen we niet en 

hebben we onze mannen compliment gegeven 

voor de inzet. Penalty schieten is dan altijd leuk.”

PHILIP VAN ZEIJL
“OVER POSITIEF COACHEN” 
vorig seizoen trainer/leider van JO9-3

 “Plezier bij spelers (en trainers) staat voorop.  

Tegelijkertijd staat de ontwikkeling van zowel de 

individuele spelers als van het team centraal. 

Daarbij hebben zowel de trainers als de spelers 

inbreng. Trainers bieden oefenstof aan waarbij 

ook uitleg wordt gegeven over het nut van een 

bepaalde oefening. Trainingsvormen komen 

terug tijdens wedstrijden zodat het nut ook 

zichtbaar wordt. Spelers hebben inbreng door 

hen te laten nadenken over het spel en zelf 

te laten benoemen wat goed gaat en wat fout 

gaat tijdens trainingen/wedstrijden. Trainers 

en spelers maken samen afspraken over de 

taakverdeling binnen het team tijdens de 

wedstrijd. Trainers complimenteren het team bij 

goede acties tijdens wedstrijden en moedigen 

aan na mislukte acties. Ook wordt aandacht 

gegeven aan ontwikkeling van de sportiviteit 

t.o.v. tegenstanders (sorry zeggen na botsing/

overtreding )maar ook t.o.v. medespelers : elkaar 

helpen beter te worden en elkaar helpen in 

wedstrijdsituaties. “ 

meer gaan begrijpen, dan dat ze voorheen als mini’s 

deden. Positiespel, hoe is het veld ingedeeld, het duel 

aangaan, een pass geven, dit zijn allemaal nieuwe 

dingen en als het fout gaat, dan toch halen wij het 

positieve eruit en benadrukken wij dat. We laten 

de jongens het spelletje leuk vinden en vanaf daar 

bouwen we verder.Natuurlijk zijn er ook altijd minder 

leuke dingen, maar die proberen we op een positieve 

of grappige manier over te brengen. Denk hierbij aan 

een fout tijdens de wedstijd of een positie waarop 

iemand liever niet wil spelen. Wat we ook doen, een 

keer in de week een complimenten training. Dit houdt 

in dat de miniprofs elkaar positief benaderen en 

complimenten geven tijdens de training. We merken 

dat dit goed aanslaat en dat is voor ons een genot 

om te zien. Het is super om hen te trainen en te zien 

schitteren op het veld, winst, verlies of gelijkspel.De 

competitie heeft ons naar een derde plek gebracht 

in het tweede helft van het seizoen. Een 2e plek zit er 

wellicht ook nog in. Voor ons een geweldige beloning 

van een mooi seizoen.”

POSITIEF COACHEN
 

POSITIEF COACHEN IS
•  Richt je op het gewenste gedrag

•  Ga uit van wat goed gaat

•  Coach taakgericht in plaats van      

   resultaatgericht

• Coachen is een spel van vraag en antwoord

Wil jij een reactie geven over het thema Positief 

Coachen, mail dan naar positiefcoachen@

rksvheeze.nl. Allerlei input, zoals quotes, 

gebeurtenissen, ideeën zijn meer dan welkom! 
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Het is niet zo erg dat we niet naar Rusland gaan. 

We zouden worden afgemaakt en dan mag je in 

een Russisch café uitleggen wat er is misgegaan 

met het ooit zo fabuleuze Nederlandse voetbal. 

Volgens analisten is de neergang te wijten aan 

de beroerde jeugdopleiding en dat vermaledijde 

kunstgras. Ik twijfel of dit wel klopt. Volgens mij zijn de 

jeugdopleidingen nu beter dan in de tijd van Cruijff, 

maar ook in de tijd van van Basten, Bergkamp en 

zelfs Robben. Toen moest de jeugd zichzelf maar een 

beetje zien op te leiden op een veldje in de buurt met 

twee jassen als doelpalen en een lange stok om de 

bal uit de sloot te halen. Of tegen een muurtje. 

Misschien is de jeugdopleiding wel té goed. Wat 

trainers ook met hun ingewikkelde theorieën, 

grafieken, schetsboekjes ruiten en patronen proberen 

wijs willen maken, voetbal is in principe een simpel 

spel. Maar omdat trainers er heel ingewikkeld over 

doen, raken onze spelers in de war en in ieder 

geval het speelplezier kwijt. Fransen en Duitsers 

zijn gewoon lekker aan het voetballen zonder zich 

al te veel druk te maken over tactiek en individuele 

opdrachten. Gewoon gas geven, een beetje 

combineren, af en toe soleren en de bal van afstand 

op goal rossen. En wat doet het Nederlands elftal? 

Ze probeerden zich te herinneren hoe ze geleerd 

hadden hoe ze deze situatie moesten oplossen. Wat 

was het nou ook al weer? Schema 16, of toch 7? Dan 

heb je al verloren. Het is als met dansen: zolang je 

de stapjes nog moet tellen en nadenken welke voet 

je voor de ander zet, ben je nog steeds niet aan het 

dansen. Je kunt pas lekker zwieren als je er niet bij 

hoeft na te denken. Strootman ooit zien lachen? 

Robben kijkt alsof hij door een stortbui is overvallen 

en zijn jas vergeten is.  Depay dan? Wat ontbreekt bij 

Oranje is spelplezier. Het spel is tobberig. Een actie 

maken? Liever niet, want je kunt de bal ook kwijtraken 

en zij zijn goed in de omschakeling. Een afstandschot? 

Misschien schiet ik wel ver over; beter een passje 

opzij. 

Misschien moeten we Mark Rutte maar bondscoach 

maken. Die heeft er altijd zin in. Hij lacht altijd. Zelfs 

toen we met 4-0 achter kwamen tegen de Fransen 

bleef hij onverstoorbaar glimlachen. Je zag dat de 

Franse president onder de indruk was van zoveel 

onverstoorbare vrolijkheid bij tegenslag. Op het veld 

was niemand onder de indruk van de spelers.

Even iets anders. Een van onze jeugdteams heeft een 

nieuwe trainer. De jongens kenden hem niet, maar 

één van hen heeft begrepen dat hij een bepaalde 

reputatie heeft. Enkele jongens beginnen zorgelijk te 

kijken. Ze kijken mij aan. Of ik hem ken.  Ja, ik heb er 

vier jaar mee samengewerkt. Of ik er iets over kan 

vertellen. Ik vertel over die vader die zich met het spel 

meende te moeten bemoeien. Die werd de volgend 

ochtend toen hij zijn ogen open deed aangestaard 

door een afgehakt paardenhoofd. Heftig? Misschien, 

maar de boodschap was wel aangekomen.  Dat gold 

ook voor de speler die er duidelijk de kantjes afliep 

op de training. Op weg naar huis wordt hij door de 

trainer van zijn fiets gesleurd en in de kofferbak 

gegooid. Een dag later werd hij met tape op de 

mond en met geboeide handen in een leegstaande 

loods op het industrieterrein teruggevonden. Op zijn 

voorhoofd staat het woord ‘lijntrekker’ getatoeëerd.

De jongens beginnen opgelucht te lachen. Dat is het 

voordeel als je flink overdrijft. Dan weten ze dat het 

allemaal onzin is.  Eén speler meende dat deze trainer 

misschien wel eens een watje zou kunnen zijn. Dit 

kwam de trainer ter ore. Deze jongen is sindsdien 

vermist.

Graspol

COLUMN GRASPOL

THE GODFATHER

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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Roy is 24 jaar en is in 2012 begonnen aan 

zijn studie fysiotherapie. In maart 2017 is Roy 

afgestudeerd. Omdat Sonja van de Kerkhof 

haar taken neerlegde bij de voetbalclub is Roy 

benaderd door Hans van Lierop om Henk elke 

donderdag te ondersteunen. Via Henk is Roy 

zelfs begonnen aan zijn huidige job, bij Jan 

Bennenbroek in het centrum van Heeze. Roy 

komt ook uit een echte RKSV Heeze- gezin . Zijn 

vader Peter van de Westelaken was jarenlang als 

leider en als jeugdcoördinator actief binnen onze 

vereniging en is in de weekenden nog te vinden als 

supporter bij Heeze 8 en Heeze 6. Roy heeft twee 

jongere broers. Lars is de middelste, is 22 jaar 

oud en voetbalt al jaren en is nu actief bij Heeze 

8. Rick is 21 jaar oud en heeft vroeger ook enkele 

jaren bij RKSV Heeze gespeeld. Moeder Yvonne 

is trouwe fan van Lars bij Heeze 8 en steunt ook 

haar coachende zoon bij Heeze 6. Roy is buiten 

zijn taken als fysio al 4 jaar leider bij Heeze 6 en zit 

ook al ruim een jaar bij het webteam. 

HEEZE 6

Roy raakte weer in aanraking met RKSV Heeze in 

het seizoen 2014-2015. Binnen zijn vriendenkring 

werd een balletje opgegooid om een voetbalteam 

op te richten. Roy wilde ook heel graag zijn 

aandeel hebben binnen deze club vrienden en 

bood zich aan als leider/coach van ’t Zesde. Samen 

met de schrijver van dit artikel is hij begonnen als 

coach van Heeze 6. ’t Zesde is inmiddels niet meer 

weg te denken uit het leven van Roy. Er moet wel 

een heel speciale gelegenheid zijn wil Roy een 

wedstrijd van Heeze 6 afzeggen.

Roy: “De randzaken regelen is niet erg, het is fijn 

dat alles soepeltjes verloopt en geen commentaar 

betekent dat je het goed doet.” Het lijkt inderdaad 

altijd vanzelfsprekend dat randzaken om het 

voetballen vanzelf geregeld worden, maar je moet 

iemand hebben die er tijd en energie in wil steken 

om het te doen. Roy is ook nooit te beroerd om de 

wedstrijden van Heeze 6 te vlaggen. Wij ervaren 

het als zeer prettig wat Roy allemaal voor ons 

regelt en doet. 

FYSIO 

Sinds dit seizoen is Roy ook actief als fysio bij 

onze vereniging. Hij heeft er niet lang over na 

hoeven denken en had een positief gevoel: “Het 

gesprek met Hans en Henk voelde meteen 

erg goed, ik heb niet lang na hoeven denken 

over deze kans.” Elke dinsdag en donderdag 

kunnen alle spelers van onze club gebruik maken 

van de fysiotherapie op de club. Op donderdag is 

Roy er altijd om Henk te ondersteunen: “Op een 

rustige donderdagavond heb ik 8 spelers, op een 

drukke wel eens 15 en dat in 1 uur tijd.” Voor Roy 

is het een prachtige kans om zichzelf als fysio te 

ontwikkelen en helpt zo ook onze vereniging nog. 

Roy : “Henk verwees mij naar Jan Bennenbroek, 

binnen een week kon ik daar aan het werk.” 

Het bewijst het vertrouwen dat de club in Roy 

heeft.

WEBTEAM

Roy heeft buiten zijn taken als leider en 

fysiotherapeut ook nog om de 4 weken webdienst. 

Hij zorgt er samen met zijn webteam voor dat 

alle nieuwsberichten op tijd op de site staan. Als 

een van de weinigen hield Roy alles bij van Heeze 

6; kaarten en doelpunten waren altijd op de 

site bijgewerkt. Gernie Henselmans benaderde 

Roy om bij het webteam te komen. Roy van de 

Westelaken kwam 4 jaar geleden binnen bij onze 

voetbalvereniging als een tamelijk onbekende. 

Inmiddels is hij niet meer weg te denken binnen 

onze vereniging. Roy: “Ik voel me heel erg 

gewaardeerd, en dat is fijn, ook al heb ik geen 

echte voetbalachtergrond.” Roy is het perfecte 

voorbeeld van hoe je echt een verenigingsmens 

kunt worden zonder dat het voetbal-gerelateerd is. 

Roy: “Iedereen kan iets doen bij een vereniging. 

Als je iets wilt doen, meld je gewoon aan. 

Iedereen kan iets doen, ook al heb je zelf nooit 

gevoetbald of heb je niks met de sport voetbal”
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CLUBDIER IN HART EN NIEREN
Ik vond het moeilijk om voor dit artikel een passende titel te verzinnen. 
Dat bedoel ik niet misplaatst, maar Roy van de Westelaken vind ik 
een heel speciale superpromotor. Roy heeft in zijn kinderjaren van de 
mini’s tot de JO-11 jeugd gevoetbald, maar vond voetballen destijds 
niet meer leuk en stopte daar mee. Momenteel is Roy een belangrijke 
kracht binnen onze RKSV. Zonder een echte voetbalachtergrond, maar 
wel met hart voor de club.
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SCHEIDS, WAT
DOE JE ?!?

VRAAG 1.

Aanvaller Rik kopt met een prachtige snoekduik – 

zijn tegenstander van de Wilhelmina Boys trekt zijn 

voet terug om te voorkomen dat hij het hoofd van 

Rik raakt - de bal tegen de touwen. Aanvankelijk 

keur je het doelpunt goed. Maar dan komt de 

verdediger van de Wilhelmina Boys  verhaal halen: 

“De bal zit alleen maar omdat ik mijn voet inhield 

om te voorkomen dat ik hem blesseerde”.  Heeft de 

verdediger een punt? Scheids, wat doe je?

VRAAG 2. 

Je hebt zojuist een wissel toegestaan. Lars staat nog 

maar net in het veld en scoort met een fraai lobje. 

Je noteert het doelpunt en de doelpuntenmaker en 

het spel wordt hervat. Maar dan roept de trainer 

van de tegenpartij dat Lars helemaal niet op het 

wedstrijdformulier staat. Dan constateer je, dat dit 

nog klopt ook. Ai! Scheids, wat doe je?

VRAAG 3. 

Het is bij een aanval van Sterksel 2 een drukte van 

belang in het keepersgebied van keeper Maurice 

van Heeze 6. Op een gegeven moment raken zowel  

Maurice als een aanvaller van Sterksel met hun voet 

verstrikt in het net van de goal. In een poging zich 

los te rukken – de bal is nog steeds in het spel – 

haalt Maurice woest uit naar de aanvaller (beiden 

bevinden zich nog steeds in de goal achter de 

doellijn). Scheids, wat doe je? Doorspelen (de bal is 

nog in het spel)? Penalty? Vrije trap?  Iets anders?

VRAAG 4. 

Het vaandelteam van Heeze heeft op vooravond 

van een competitiewedstrijd uitbundig een 

vrijgezellenavond gevierd, met als resultaat dat de 

volgende ochtend de halve selectie ziek, zwak en 

misselijk is. Noud van Buul slaagt er met moeite in 11 

min of meer fitte spelers op het wedstrijdformulier 

te zetten. Voor de wedstrijd ziet hij langs de lijn de 

broers Jochem  en Melvin de Ruijter met hun neefje 

Jip, vraagt of zij op de bank willen komen zitten. Dat 

willen ze wel. Jip mag ook op de bank zitten (tot 

zijn grote vreugde!). Noud zet Jochem en Melvin als 

reserves op het wedstrijdformulier. Vlak voor het 

einde van de wedstrijd wil Noud de 15- en 14-jarige 

laten invallen. Je ziet twee nerveuze jongens aan de 

zijlijn staan. Laat je ze invallen? Scheids, wat doe je?

ANTWOORD 1. 

Keur het doelpunt goed. Het rare is natuurlijk wel, 

dat als de verdediger zijn voet niet ingetrokken 

had, Rik een vrije trap tegen had gekregen vanwege 

‘laag inkomen’. Tja, toch een beetje sneu dat het zo 

uitpakt voor een welwillende verdediger.

ANTWOORD 2. 

Leg het spel onmiddellijk stil. Omdat het spel alweer 

hervat was, kun je de goal niet meer afkeuren. Zeg 

tegen de illegale invaller Lars dat hij het veld moet 

verlaten. Degene die vervangen was, mag het veld 

weer inkomen (of een andere wisselspeler). Hervat 

het spel met een scheidsrechtersbal.

ANTWOORD 3.  

Fluit onmiddellijk af, tenzij er een directe scoringskans 

is.  Geef de keeper een rode kaart. Omdat de 

overtreding buiten de lijnen plaatsvond, hervat je het 

spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar 

de bal zich bevond toen je affloot. Geef het team wel 

de kans eerst een nieuwe keeper te regelen.

ANTWOORD 4. 

Er staat nergens een minimumleeftijd voorge-

schreven. Of het verstandig is, moet je maar aan het 

oordeel van de trainer overlaten (die kennelijk ook 

teveel gedronken heeft).
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GROTE CLUBACTIE
Onze jeugd in de categorie van JO8 t/m JO15 heeft weer zijn/haar best 

gedaan met de Grote Clubactie. Elk seizoen wordt er weer een mooi 

bedrag opgehaald door onze jeugdleden. De opbrengst wordt tijdens 

de nieuwjaarsreceptie kenbaar gemaakt. 

We hopen dat veel mensen loten gekocht hebben (online is ook 

mogelijk)! Want je steunt RKSV Heeze er enorm mee omdat 80% van 

de opbrengst van de loten naar onze club gaat. Dat is fantastisch. 

Hiermee kunnen veel prachtige en sportieve activiteiten voor de jeugd 

bekostigd worden. Kopen dus! 

Veel dank aan alle verkopende jeugdleden en alle kopers!!!!!!

DEGRADATIEREGELING GEWIJZIGD
De KNVB heeft de degradatieregeling voor het seizoen 2017-2018 

voor het 1e elftal ingrijpend gewijzigd. In het seizoen 2017-2018 

degradeert alleen de nummer 14 (laatste) direct naar de 3e klasse. 

De nrs. 12 en 13 spelen de zgn. degradatiewedstrijden.Vorig seizoen 

degradeerden nog de nrs. 13 en 14 rechtstreeks en waren de nrs. 11 

en 12 veroordeeld tot het spelen van de zgn. degradatiewedstrijden.

UNIEKE ACTIE RSKV HEEZE EN HOCKEY HEEZE
Op initiatief van onze commissie ‘Normen en Waarden’ is actie 

ondernomen om de (fiets)veiligheid van de jeugdleden in het 

verkeer, met name tijdens de komende herfst- en wintermaanden, 

zo goed als mogelijk te optimaliseren middels een algehele 

fietsverlichtingscontrole. Het initiatief ondervond van buurvereniging 

Hockey Heeze een dermate grote bijval dat prompt werd besloten 

tot een gezamenlijke actie zodat ook de jeugdleden van Hockey 

Heeze kunnen deelnemen aan deze actie. Op 18 november wordt 

deze actie gehouden. Kosteloos! Volg de media!

BAALDAGEN WORDEN SNIPPERDAGEN
In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de KNVB besloten 

de zgn. baaldagenregeling voor het seizoen 2017-2018 niet af 

te schaffen voor de lagere senioren (Categorie B ).Wel heeft de 

KNVB de term baaldagen vervangen door snipperdagen.Ingevolge 

de regeling "Snipperdagen " kunnen Heeze 3 t/m 10 in het 

seizoen 2017-2018 éénmaal - in de periode begin competitie t/m 

het 1e weekend van maart 2018 - een verzoek doen om een zgn. 

snipperdag aan te vragen.

CLUBPAGINAACTIVITEITEN  KALENDER

3 nov       Algemene Ledenvergadering

18 nov    Fietsverlichtingsactie

19 nov    Beachparty 
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

OKTOBERFEST WEDEROM SUCCES!!
Es war wieder soweit! Voor de tweede keer werd het Oktoberfest 

gehouden in de kantine op zondag 8 oktober. Om de juiste sfeer 

te creëren was de kantine door Heeze 9 omgebouwd met Duitse 

biertafels en banken. DJ Gio zorgde voor de Duitse schlagers. Het 

werd een echt feest en er werd volop mee gezongen en gedronken. 

Iedereen bedankt voor de hulp en de gezellige middag! 

OKTOBERFEST
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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

WIST JE DAT?

• Er in Nederland ieder weekend 52.278 voetbalelftallen een voetbalwedstrijd spelen.

• Dat Messi in 2005 bijna speler van Ajax was!

• In Amerika meer meisjes voetballen dan jongens!

• Kalou de snelste rode kaart ooit kreeg in de Eredivise, al naar 11 seconden kreeg hij rood!

• Na onze top 3 Ajax, Feyenoord, PSV alleen FC Utrecht ook nog nooit is gedegradeerd!

• Koning Eduard III van Engeland voetbal verboden heeft in 1365 omdat hij het te gewelddadig vond.

• In 1930 Gerrit Keizer onder contract stond bij zowel Arsenal FC als Ajax Amsterdam en dat hij telkens heen en weer tussen      

   Engeland en Nederland moest vliegen om zijn wedstrijden te kunnen spelen. 

• Ernie Brandts de enige speler is die op een WK in één wedstrijd zowel in de goede als in de eigen goal scoorde.

• Het Madagaskarse team Stade Olympique l’Emryne heeft 149 eigen doelpunten gemaakt tegen AS Adema in 2002. Ze bleven  

   herhaaldelijk scoren uit protest van een beslissing die een scheidsrechter had genomen in een vorige wedstrijd!!!!

• Er in de gemeente Apeldoorn 19 voetbalclubs zijn.
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VOETBAL-
DERBY’S & 
KLASSIEKERS

RKSV HEEZE JO7-2
VS RPC JO7

Zaterdag 23 september. Als driekwart Heeze nog aan het slapen is staan de 
jongens van JO7-2 al op het nog vochtige gras om een mini toernooitje te spelen 
tegen de drie mini teams van RPC.

Hier heb je nog meer voorbeelden van echte prachtige 

derby’s en klassiekers. Het zijn vaak de mooiste wedstrijden 

van het jaar! Net als Heeze - DOSL (uit Leende) of tegen 

Sterksel.

Schotland: In Schotland spelen Glasgow Rangers en Celtic 

altijd The Old Firm tegen elkaar. Ze komen uit dezelfde stad 

Glasgow. Het is een heerlijke voetbalwedstrijd tussen de 

katholieken en protestanten. Het stadion zit afgeladen vol 

en de sfeer is geweldig!

Engeland: De meest bekende is de Merseyside derby 

tussen Liverpool en Everton. De supporters gaan altijd 

vriendelijk met elkaar om bij deze derby. Toch wil niemand 

deze wedstrijd verliezen. Liverpool en Everton komen 

allebei uit dezelfde stad, namelijk Liverpool.

Engeland: De grootste wedstrijd in Engeland qua historie 

is the North-West derby. Deze gaat tussen Liverpool 

en Manchester United. Het zijn de 2 grootste clubs uit 

Engeland en hebben de meeste prijzen gewonnen,  en ze 

bevinden zich beide in North-West Engeland.

Duitsland: De meest beladen derby in Duitsland is de 

Kohlnpottenderby. Deze wedstrijd gaat tussen Borussia 

Dortmund en Schalke 04, het zijn de grootste clubs uit het 

Ruhrgebied van Duitsland. 

Spanje: De bekendste uit de hele wereld is natuurlijk 

El Classico. De wedstrijden tussen de grootmachten 

Barcelona en Real Madrid.

Nederland: In Nederland hebben we aantal prachtige 

derby’s:

-  Vitesse-NEC 

- FC Twente- Heracles

- Heerenveen-Cambuur

De 2 grootste wedstrijden in Nederland zijn De Klassieker 

tussen Feyenoord en Ajax. En De Topper tussen PSV en 

Ajax, de 2 grootste clubs van Nederland.

De eerste wedstrijd van Heeze begon goed met goede passes 

en zelfs een paar goede aanvallen. Pas na 5 minuten te spelen 

kwam RPC toe aan de eerste aanval van hun kant. Heeze 

verdedigde goed en schoot de bal snel naar voren, maar daar 

stond een verdediger van RPC die de bal terug naar voren 

schoot, uiteindelijk kwam de bal bij iemand van RPC die de 

bal loei hard het doel in werkte. Vanaf dat moment ging het 

niet heel goed met je jongens uit Heeze; net vijf minuten later 

stond het al 0-4. De eerste sterke 5 minuten waren helaas 

voor niks geweest. Op het einde viel er nog wel iets te juichen, 

omdat Heeze door een goede nog de 1-6 maakte.

De tweede wedstrijd ging eigenlijk precies het zelfde. Heeze 

begon goed tegen RPC jo7-2 maar er werd weer rond de 

5de minuut de 0-1 gemaakt. Wat niet heel erg goed ging was 

de aftrap, want 2 minuten later stond het 0-3 voor RPC. Aan 

het einde van de wedstrijd was de stand 0-6 voor RPC. Wat 

echt een genot om naar te kijken waren de kinderen van 

Heeze, zij vonden het echt leuk om een wedstrijdje te kunnen 

voetballen. Ze gingen de hele tijd vol voor de bal, ze waren echt 

niet bang en waren vooral heel enthousiast. 

De derde en laatste wedstrijd ging al een heel stuk beter dan 

de vorige twee. De spelers maakte zich breed en er werd 

zeker goed gevoetbald. Helaas was het net jammer dat juist 

de wedstrijd waar ze goed speelde Heeze tegen beste ploeg 

van RPC moest voetballen. Uiteindelijk werd het 0-3, maar het 

zeg er goed uit op het laatst.

De coach van Heeze vond dat ze vooral de laatste wedstrijd 

goed hadden gespeeld. “We hebben vandaag veel geleerd 

vooral hoe je nu eigenlijk een bal goed moet aftrappen, 

natuurlijk zie je het verschil wel duidelijk. Voor onze jongens is 

dit pas het eerste jaar dat ze voetballen en vandaag zelfs een 

iemand met z’n allereerste wedstrijd ooit. En zij spelen al een 

jaartje langer, maar toch vind ik dat we vandaag super goed 

hebben gespeeld.”
Vorig seizoen speelde de JO9-2 een bekerwedstrijd tegen DOSL. 

Ook een derby dus!
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