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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

IN BEWEGING
Het zal U niet verwonderen dat een 
club met 800 leden en alle mensen 
die daar mee verbonden zijn, steeds 
in beweging is. Er gebeurt altijd wel 
wat.

Laat ik eerst even teruggrijpen op de ALV. In de vorige Link 

had ik beloofd dat het geen saaie ALV zou worden. Dat 

is gelukkig gebleken en alle thuisblijvers hebben ongelijk 

gekregen. Gelukkig waren er minder thuisblijvers dan 

voorgaande jaren, dus er zit vooruitgang in.

De belangrijkste punten uit de ALV waren het ere-

lidmaatschap van Ad Thijs, het goede financiële resultaat en 

de voorgenomen contributieverhoging met ingang van het 

nieuwe seizoen 2018-2019. Die contributieverhoging geldt 

overigens alleen voor spelende senioren.

Natuurlijk was er nog een ander belangrijk punt: de 

verkiezing van de nieuwe bestuursleden.Peter Bancken 

wordt bestuurslid voetbalzaken jeugd; Hans Dekker wordt 

de nieuwe peningmeester en Monique Moerenhout  

wordt bestuurslid organisatorische zaken met o.a. de 

Activiteitencommissie (voorheen de NAC) in portefeuille. 

Hans van Lierop was al bestuurslid en schuift nu door naar 

de post voetbalzaken senioren.

En het extra goede nieuws is dat onze aftredende 

bestuursleden (Yvonne Manders, Cees de Weijer en Fred 

Doezé) actief blijven voor de club. 

Het nieuwe bestuur is al volop aan de slag en de eerste 

nieuwe uitdagingen zijn alweer opgedoemd.

Op de eerste plaats komt daar de eis vanuit de KNVB, 

dat leiders/trainers lid zijn van de KNVB. Dat is op zichzelf 

niet zo’n punt, ware het niet dat de KNVB dan ook graag 

15 euro per leider overgemaakt wil zien. Voor dat bedrag 

ben je dan weliswaar ook verzekerd tegen eventuele 

voorvallen tijdens en rondom de wedstrijden, maar 

velen (veelal ouders van jeugdspelers) hebben toch een 

principieel probleem met het betalen van zo’n bijdrage 

als straf voor het feit dat je een handje toesteekt.Op de 

tweede plaats hebben we het fenomeen VOG (verklaring 

omtrent gedrag). Die VOG willen we gaan vragen aan alle 

functionarissen en met name aan degenen die met jeugd 

werken.Ja, we weten dat een VOG niet waterdicht is, maar 

nu hebben we als bestuur helemaal niets als bewijs dat 

mensen zich “normaal” gedragen. Ook hier wordt van 

iedereen medewerking gevraagd.Op de derde plaats 

hebben we de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer 

voor volgend seizoen.Zoals bij velen bekend heeft onze 

trainer, Noud van Buul, te kennen gegeven na dit seizoen te 

willen stoppen bij RKSV Heeze.

En last but not least: het  onderwerp Positief Coachen. Dit 

onderwerp is door een projectgroep onder bezielende 

leiding van Maarten Wijffelaars op de kaart gezet binnen 

onze club. Wat houdt Positief Coachen in? Het antwoord 

daarop is te veelomvattend om dat in dit intro uit de 

doeken te doen. We besteden er in de Link apart aandacht 

aan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het meer leeft bij 

de jeugdafdeling dan bij de senioren.

Enfin, er liggen alweer genoeg uitdagingen om ons proces 

van continu verbeteren te blijven voeden.

Tot ziens op het Lambrek!

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Geert had pech, want daags voor de afspraak had hij 

een bezoek aan de kaakchirurg gebracht i.v.m. een 

ontsteking. Hij was niet topfit, maar desalniettemin 

graag bereid om mee te werken. En zo kennen we 

hem! Geert is een druk bezet man van 27 jaar jong. 

Tegenwoordig woont hij in Den Haag. Na zijn studie 

Technische Bedrijfskunde aan de TU/E vond hij een 

baan bij NSO (Netherlands Space Office) in Den Haag. 

Geert: “Dat is de Nederlandse NASA. Bij NSO wordt het 

ruimtevaartbeleid van Nederland bepaald.” Geert houdt 

zich vooral bezig met ontwikkelen van toepassingen met 

satellietdata, ook op Europees niveau. Ondanks dat hij 

in Den Haag woont en werkt, denkt hij er nog niet aan 

om te stoppen met voetballen in Heeze. Integendeel! 

D’N BLONDE BRAZILIAAN

FAMILIE VAN SEGGELEN
Tekst en Beeld: GERNIE HENSELMANS

FAMILIE VAN SEGGELEN
Tekst en Beeld: GERNIE HENSELMANS

Op een vroege zaterdagmorgen in november zaten we gezellig aan de koffie bij 

voetbalfamilie Van Seggelen. Eindelijk hadden we ze voor de LINK weten te strikken.

Trainen lukt nog maar af en toe, de derde helft mist 

hij echter zelden. Zijn hele voetballoopbaan, vanaf de 

mini’s, is Geert al keeper. Zijn grote voorbeeld was 

Edwin van der Sar. Over zijn jeugd zegt hij: “Ik stond altijd 

in een tweede team (in tegenstelling tot Jeroen). Maar in 

de A mocht ik onder Fred Weiss naar de A1. Daar ben 

ik hem nog steeds dankbaar voor. Het was mooi dat we 

juist in dat jaar met de A1 kampioen werden!” 

Geert blikt terug: “Op keepersgebied heb ik van Coen 

van de Laar heel veel geleerd. En samen met Michiel 

Thurlings was dat een perfect leidersduo.” Na de A1 

was Geert jarenlang reservekeeper bij het vaandelteam. 

Eerst keepte hij zijn wedstrijd in Heeze 3, om vervolgens 

plaats te nemen op de bank bij Heeze 1. Geert: “Op 

een enkele keer na was ik geen vaste waarde in Heeze 

1 op wedstrijddagen, wel op de trainingen. Al mocht ik 

soms toch in actie komen als vaste keeper Rens Cuijten 

(weer eens ;-) ) een rode kaart kreeg en een penalty 

veroorzaakte.” Na het afronden van zijn studie stopte hij 

bij de selectie. 

Maar keepen in Heeze 3 doet hij nog steeds en met 

heel veel plezier. Veel vrienden van Geert spelen in 

Das Dritten. Enige jaren geleden wonnen ze de beker. 

Een geweldig feest volgde uiteraard. Ondergetekende 

herinnert zich smeuïge wedstrijdverslagen van Geert’s 

hand. Jammer genoeg heeft hij daar geen tijd meer 

voor, want schrijven gaat hem goed af. Zo was hij in de 

beginjaren van de LINK actief als redactielid. Maar dat 

niet alleen! Ook zette hij als ‘jonge jongen’ samen met 

Max van Leeuwen de vernieuwde Clubdag op in 2009. 

De leuke ‘afterfilmpjes’ van die dagen kwamen van 

Geert’s hand. 

“Op een enkele keer na
was ik geen vaste waarde in 
Heeze 1 op wedstrijddagen;
op trainingen wel”
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“Keepen op het G-toernooi 
voor de penaltybokaal 
en El Grisio zijn voor hem 
ook dingen om nooit te 
vergeten”

FAMILIE VAN SEGGELEN
Tekst en Beeld: GERNIE HENSELMANS

FAMILIE VAN SEGGELEN
Tekst en Beeld: GERNIE HENSELMANS

Keepen op het G-toernooi voor de penaltybokaal en El 

Grisio zijn voor hem ook dingen om nooit te vergeten. 

Al zijn ze Geert wel een keer vergeten toen hij tijdens 

een bosspel in slaap was gevallen. Sindsdien tellen ze 

naast de kinderen ook de leiders. Naast veldvoetbal 

doet hij ook aan zaalvoetbal, en wel bij team Tapperij 

De Zwaan. Momenteel staan ze bovenaan (en vooral 

boven Jeroen!). Fietsen mag Geert ook graag doen; 

afgelopen zomer reed hij zelfs mee voor het goede 

doel in Italië met Giro de Kika! Je zou haast zeggen dat 

zijn week bomvol zit, maar voor zijn vriendin Tessa 

maakt hij graag tijd vrij.

Broer Jeroen (24) speelt in het huidige vaandelteam. 

Meestal linksachter. Jeroen had de mazzel dat hij in een 

hele goede lichting zat in zijn jeugd. Jeroen laconiek: “Ik 

speelde altijd in het eerste team en we werden héél 

vaak kampioen. Vaak werden we zelfs twee keer per 

seizoen kampioen!” Zijn team bleef van de F t/m C zo 

ongeveer bij elkaar. In die lichting zaten jongens als 

Menno Koch (die na het kampioenschap met Heeze 

D1 naar PSV vertrok) en ook Stijn Derkx die naar Willem 

II vertrok. Jeroen: “In de jeugd heb ik heel veel geleerd 

van Wim Doezé en Fred Weiss.” Jeroen kijkt terug op 

een hele mooie tijd. Hij herinnert zich o.a. nog mooie 

eindfeesten in de pastorietuin bij Rob Mutsaerts, met 

steevast vuurwerk om 0.00 uur. Ook hebben ze de 

WK finale in 2010 daar gekeken met z’n allen.  Zoveel 

vrijwilligerstaken als zijn broer heeft, heeft Jeroen niet. 

Maar hij is niet te beroerd om een helpende hand 

uit te steken bij bijvoorbeeld de Clubdag of El Grisio. 

Zaalvoetballen doet Jeroen ook met veel fanatisme. Met 

zijn huidige team Rulchester United (ter nagedachtenis 

aan Nico Verbeek) voetbalt hij met zijn vrienden en ze 

proberen team Tapperij De Zwaan van de eerste plek 

af te spelen! Voorheen speelde hij bij Verest Sport, 

waarmee ze in de A1 zelfs Nederland kampioen werden 

in de KNVB competitie! Na zijn HBO studie Commerciële 

Economie in Den Bosch is Jeroen gaan werken bij 

de Greenhouse Group in Eindhoven, waar hij online 

marketeer (SEO specialist) is. Inmiddels is hij samen 

met zijn vriendin Anouk aan het rondkijken naar een 

huis. Anouk is overigens een goede vriendin van Geert’s 

vriendin Tessa. Jeroen: “Eigenlijk heb ik Geert via Anouk 

aan de vrouw geholpen." 

Hoewel Gerard al vele jaren te vinden is in Heeze 

en op ons sportpark, begon zijn voetbalcarrière in 

Someren waar hij opgroeide. Daar begon hij als jong 

menneke met voetballen, doorliep de hele jeugd en 

speelde drie jaar in het vaandelteam van Someren. 

Als rechtsbuiten. Door een zware knieblessure moest 

hij helaas lager gaan voetballen. In 1982 trouwde 

hij met zijn Heezerse Erica en ze gingen in Heeze 

wonen. Natuurlijk wilde Gerard zijn voetbalcarrière 

voortzetten in zijn nieuwe woonplaats en zo werd hij 

lid van RKSV Heeze. Hij ging voetballen in Heeze 3. 

Gerard: “Het waren echt hele mooie jaren met Heeze 

3. We hebben gevoetbald (ook kampioen geworden) 

en we hebben met die groep (later Het Elfde) ook 

heel veel plezier gehad. Onder ander met de vele 

feestdagen die we zelf organiseerden.” Erica vult aan: 

“Alle vrouwen en kinderen kwamen altijd kijken. Het was 

altijd heel gezellig.” Gerard heeft ongeveer tot zijn 40e 

actief gevoetbald. Door lichamelijk ongemak moest hij 

stoppen. Ondertussen werden Geert en Jeroen ook 

lid bij de voetbal. En dus werd Gerard leider. Gerard: 

“Het ene seizoen was ik bij Geert leider en het andere 

seizoen bij Jeroen.” Maar Gerard hield het niet alleen 

bij leideren; hij assisteerde ook bij activiteiten. Zo ging 

hij bijv. ook mee als leider met het El Grisio kamp. Nog 

altijd is hij zeer actief binnen de club. Hij is lid van de 

Commissie Normen & Waarden. Gerard hierover: “Wij 

zijn op de achtergrond actief, we vliegen niet meteen 

overal in. Hoe minder we in beeld zijn, hoe beter het is.” 

Ook zit Gerard in de sponsorcommissie. Gerard: “Ik heb 

niet de tijd om actief overal op af te gaan. Maar wat op 

mijn pad komt pak ik op.” Verder draait Gerard al jaren 

mee in de zondagsdiensten in de bestuurskamer. En hij 

verleent hand- en spandiensten voor bijvoorbeeld de 

Clubdag en andere zaken en activiteiten. Tot voor kort 

was hij lid van de Technische Commissie, maar stopte 

nadat bestuurslid Fred Doezé stopte. Last but not least 

is Gerard natuurlijk trouwe supporter bij zijn jongens. 

Alle thuiswedstrijden van Heeze 3 is hij van de partij. En 

van het vaandelteam ziet hij alle thuis- en uitwedstrijden. In 

het dagelijks leven is Gerard overigens bedrijfsleider bij het 

Heezerse bedrijf A. Bogaert Fijnmetaal BV.  

Ook Erica, werkzaam in het onderwijs, is geen vreemde 

op het sportpark. Zij heeft vooral langs de lijn genoten 

in de tijd dat Gerard voetbalde in Heeze 3. En ze kijkt 

ook met veel plezier terug op de tijd dat Geert en Jeroen 

in de jeugd voetbalden: “We hebben altijd het geluk 

gehad dat we met een leuke groep ouders waren langs 

de lijn. We zien elkaar nog steeds en gaan ook nog 

steeds samen uit eten!” Erica organiseert o.a. samen 

met haar beste vriendin en onze secretaris Wilma 

de seniorenmiddag. Verder verleent Erica hand- en 

spandiensten zoals bestuurskamerdienst en bij de 

clubdag. Daarnaast voert Erica al jaren thuis een felle 

strijd tegen een abonnement op FOX eredivisie. Erica: 

“Er is nu al bijna de hele dag voetbal op tv, als ze dat 

ook nog krijgen is het einde zoek!” Gelukkig heeft ze nu 

steun erbij gekregen van Anouk en Tessa.

Als hoogtepunten worden door Geert en Jeroen 

genoemd de promotie van Heeze 1 naar de tweede 

klasse in 2014. Ook herinneren ze zich allebei een 

avond in Groningen tijdens Het Selectieweekend. Ze 

stonden in de late uurtjes gebroederlijk met een pilsje 

in een Groningse kroeg en vroegen zich al een tijdje 

af waar iedereen toch was gebleven. Bleek dat ze als 

enige waren blijven hangen; de rest was al terug naar de 

slaaplocatie! Ook toernooien in Nieuw Buinen roepen 

mooie herinneringen op (The Fox); voor de Engelandreis 

geldt hetzelfde. Een jaarlijks hoogtepunt voor Geert 

is het buitenlands teamuitje met Das Dritten, met als 

topper het Oktoberfest in Stuttgart. Ook de Clubdag 

in 2013 met daaraan gekoppeld de veiling voor de 

stichting ALS was een heel speciaal moment. “Geweldig 

hoe we toen samen als club €6.500 hebben opgehaald 

voor ALS.”   Tot slot lachen we nog even om Gerard’s 

bijnaam van weleer. Maan Geboers noemde hem “d’n 

blonde Braziliaan” en ook werd van Gerard gezegd “hij 

nam de corners en kopte ‘m er zelf in”. 

Dank je wel familie Van Seggelen!

“... en we hebben met die 
groep (later Het Elfde) 
ook heel veel plezier 
gehad.”
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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

Vanwege toenemend succes en klandizie werd het pand in Bladel spoedig te 

klein en moest medio 1981 worden uitgeweken naar een groter bedrijfspand 

op het industrieterrein in Bladel. 

Om meer grip op de markt in de Kempen te krijgen, opende Huva in 1993 

een vestiging aan de Lange Voren in Eersel, waarna in 1999 en 2000 nieuwe 

bedrijfspanden verrezen in respectievelijk Eersel en Bladel. De vestiging aan 

de Meerheide te Eersel werd de nieuwe hoofdvestiging met uitgebreide 

werkplaatsactiviteiten.

Aan ambitie en toekomstvisie geen gebrek bij deze succesvolle onderneming, 

hetgeen resulteerde in een nieuwe vestiging op industrieterrein De 

Poortmannen te Heeze, alwaar op 15 oktober 2012 de nieuwe Huva-vestiging 

een feit was. En zoals het goed maatschappelijk ondernemerschap betaamt, 

draagt deze Heezer vestiging sinds kort bij aan financieel-maatschappelijke 

ondersteuning van de RKSV Heeze d.m.v. zeer gewaarde sponsoring, waarvoor 

vanaf deze plaats onze welgemeende dank.

Huva werd in 1976 als ‘groothandel in automaterialen’ 

opgericht in Bladel en redelijk snel daarna uitgebreid 

met een ‘remmenservice’ voor personen- en 

bedrijfsauto’s.

VISIE

Huva wil o.a. door middel van bovengenoemde 

uitbreidingen marktleider zijn (en blijven) in deze regio. 

Zij wil voor haar klanten dé strategische partner zijn op 

automotive gebied. Klanten kunnen daarbij het volste 

vertrouwen hebben in een volwaardige ondersteuning. 

Het begeleiden van de klant naar een wederzijdse 

succesvolle toekomst d.m.v. het totale leveranciersconcept 

is daarbij het motto van Huva.

Praktisch (doelgericht), professioneel (zakelijk), 

vooruitstrevend (modern) en klantgericht (vriendelijk) 

zijn dé kernwaarden welke bij Huva dan ook hoog in het 

vaandel staan.

ASSORTIMENT EN DIENSTEN

Huva levert uitsluitend producten en diensten 

van topkwaliteit (A-merken), zowel op gebied van 

automaterialen als kleinmaterieel voor in de werkplaats.

Ook voor veel accessoires zoals sneeuwkettingen, dak- en 

fietsendragers, automatten, stoelhoezen en kleine styling-

accessoires bent u bij Huva op het juiste adres.

Meerdere grote merken gereedschappen, van compleet 

gevulde gereedschap-karren en koffers tot losse sleutels, 

schroevendraaiers etc., behoren bij Huva tot het standaard 

assortiment.

En tot slot wil Huva nog melden dat u voor het complete 

werkplaats-equipment (leveren en plaatsen) bij Huva op 

het juiste adres bent.

Wij danken hierbij Huva nogmaals voor hun zeer 

gewaardeerde ondersteuning aan de RKSV Heeze en 

wensen het bedrijf en hun medewerkers alle succes voor 

de toekomst.

HUVA AUTOMOTIVE 
EN INDUSTRIE
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ALV
Vrijdagavond 3 november vond de Algemene 

Ledenvergadering plaats. 

Voor het eerst waren de jaarverslagen al eerder 

gepubliceerd op de website zodat geïnteresseerden zich 

hier al in konden verdiepen. Eventuele vragen konden 

gesteld worden. Alleen de financiële cijfers werden op de 

vergadering gepresenteerd. Hieruit bleek dat RKSV Heeze 

een goed financieel seizoen heeft gedraaid. 

In de vergadering werd Ad Thijs benoemd tot erelid.

Proficiat Ad! Het is je van harte gegund! 

Verder werden Gerard van Gerwen en Henk van de 

Kerkof in het zonnetje gezet voor hun zeer waardevolle 

en jarenlange bijdrage aan RKSV Heeze. Zij zijn beiden al 

erelid.  

Zoals bekend zijn drie bestuursleden afgetreden. Dat 

zijn Yvonne Manders (penningmeester), Cees de Weijer 

(jeugdzaken) en Fred Doezé (seniorenzaken). De taken 

van Fred zijn inmiddels overgenomen door Hans van 

Lierop die vorig jaar toetrad tot het bestuur.

 

Er zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden die achter 

de schermen al enige tijd meedraaien. Dat zijn Hans 

Dekker (penningmeester), Peter Bancken (jeugdzaken) en 

Monique Moerenhout (organisatie). 

Rond de klok van 22.00 uur was de vergadering afgelopen 

en begon het feest onder muzikale begeleiding van DJ 

Gijs. De feestavond is overigens georganiseerd door de 

selectie. Mede door de op prijs gestelde aanwezigheid van 

(jeugdige) leden met name uit de selectie, Heeze 6, Heeze 

9 en JO19-1 werd het een zeer geslaagde en gezellige 

avond.

13



14 15WALKING FOOTBALL
Teks en  beeld: GERNIE HENSELMANS

Walking Football is een nieuwe activiteit voor een 

nieuwe doelgroep. Het doel is “bewegen voor 

60-plussers”. Lekker buiten bezig zijn, met een groep, 

waarbij het sociale aspect ook belangrijk is. Wie wil dit nu 

niet? Bewegen is immers een must voor iedereen. 

Met het normale voetbal zijn er overeenkomsten, maar 

zeker ook verschillen. Bij Walking Football wordt niet 

gerend. Er wordt gespeeld op een klein veld met mini 

goals. Slidings zijn verboden, de bal komt niet boven 

heuphoogte en in plaats van ingegooid wordt de bal 

ingedribbeld. Alles is erop gericht om blessures te 

voorkomen. Het Walking Football moet een makkelijke 

manier van bewegen zijn. Zowel voor oud-voetballers 

als voor niet-voetballers. 

Cees: “Ik ben gaan kijken bij diverse clubs waar het 

al een succes is. Dat is het al bij Gestel, Rood Wit 

Veldhoven en Braakhuizen. En bij PSV worden Walking 

Footballteams opgeleid door een professionele trainer. 

Vervolgens gaat het team dan naar een club. Zo is dit bij 

Gestel gegaan. De clubs waar ik geweest ben, hebben 

zo’n 20-30 mensen die aan Walking Football doen en 

het is daar echt een succes!” Cees vervolgt: “Ook het 

sociale aspect is belangrijk. 

DE OPKOMST VAN
WALKING FOOTBALL

Bij diverse clubs in onze regio is Walking Football al een succes. Het is een nieuwe 

vorm van bewegen voor 60-plussers. Binnen onze club is Cees de Weijer zeer actief 

bezig om dit ook in Heeze van de grond te krijgen.

Van tevoren wordt een kopje koffie gedronken. Dan 

een uurtje trainen. En na de training wordt nog gezellig 

wat gebuurt onder het genot van een kopje koffie. Een 

derde helft eigenlijk! Belangrijk om te vermelden is nog 

dat ook mensen welkom zijn die een (chronische) ziekte 

hebben of herstellende zijn.

”Walking Footbal zal plaatsvinden op een doordeweekse 

ochtend. Onder leiding van een trainer wordt ongeveer 

een uur getraind. Competitieverband is er niet. Maar 

in de toekomst kan het best zijn dat er toernooitjes 

georganiseerd worden met andere verenigingen. Een 

wedstrijdje is in principe 7 tegen 7. 

Cees werkt er momenteel hard aan om Walking 

Football op poten te zetten. Via contacten bij de KBO, 

het Philips Pensioenfonds en de gemeente hoopt hij de 

nieuwe doelgroep te bereiken. Er zit overigens ook nog 

een leuke samenwerking met 040-Fit in de pijplijn. 

Voor februari a.s. staat een presentatie gepland bij RKSV 

Heeze over Walking Football. Via de diverse media zal 

dit nog worden aangekondigd.  

Vragen? Mail naar wf@rksvheeze.nl of spreek Cees even 

aan.

14



16 17

POSITIEF COACHEN MOET
IN ONS DNA KOMEN

Op onze website rksvheeze.nl, hebben we “Positief Voetbalklimaat” een prominente 
plek gegeven. Dat is heel bewust gebeurd.

POSITIEF COACHEN VOELEN EN BELEVEN

RKSV Heeze is van mening zijn dat een positief 

voetbalklimaat ons bestaansrecht geeft. Wij willen 

graag dat iedereen dit voelt, denkt en beleeft. 

Alle spelers, vrijwilligers, ouders, bezoekers. In 

de vorige Link kwamen enkele jeugdleiders aan 

het woord, over wat positief coachen voor hun 

betekent en hoe ze dit beleven. Het waren niet 

alleen mooie uitspraken, je voelde dat ze het 

zo beleven. Het begint bij trainers, coaches en 

ouders. Samen moeten zij ervoor zorgen dat onze 

jeugd hierin de juiste begeleiding, zeg maar gerust, 

de juiste opvoeding krijgt. Denken we er allemaal 

zo over? Als ik het op de man af vraag, dan volgt 

vaak enige aarzeling. Als ik de voordelen benoem, 

zoals leden presteren beter, zijn gelukkiger, blijven 

langer lid, dan is iedereen het er onmiddellijk 

mee eens dat positief coachen in ons DNA moet 

komen. Iedereen heeft zo zijn eigen mening over 

dit prachtige spelletje. Als de trainer/coach aan 

spelers de fijne kneepjes van het vak bijbrengt, daar 

hoort ook het onderling respect bij.

GEWOONTES DOORBREKEN 

Het is echter soms lastig om oude gewoontes te 

doorbreken. We benoemen, ook in andere situaties, 

meestal wat niet goed gaat. Jij bent een…., jij moet 

niet…, terwijl een positieve uitspraak veel meer 

effect heeft. Een rondje langs de velden leert dat we 

graag onze jongens en meisjes “coachen” met deze 

uitspraken: niet naar binnen trekken, niet pingelen, 

stomme pass, niet terugspelen etc. 

HOE WORD JE EEN GOEDE 
SPORTOUDER? 
• geef het goede voorbeeld

• leg geen druk op

• prijs de inzet, niet het talent

• help je kind te leren van tegenslag

• moedig je kind aan

• geef opbouwende kritiek

• moedig het hele team aan

•  prijs de sportiviteit 

• focus op het plezier

• toon positieve lichaamstaal

• toon interesse in de sport van je kind

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! 

HOUD HET POSITIEF 

En ook nog: Hoe ga je om met schreeuwende 

ouders en begeleiders die elke beslissing van de 

scheidsrechter bekritiseren en mopperen op hun 

eigen team en de tegenstander? Coachen vanaf de 

kant is prima en de betrokkenheid te prijzen, maar 

houd het positief. Dat is essentieel voor de goede 

sfeer op en rond de velden. 

ELKAAR HELPEN

Als we echt willen, dat onze jeugd blij wordt van 

voetbal bij RKSV Heeze en lid blijft, dan zullen we 

elkaar moeten helpen. Oude gewoontes leren we 

alleen af als we daarin geholpen worden. Dus wat 

doen we: elkaar aanspreken op negatief gedrag 

en elkaar complimenteren op positief gedrag. De 

voordelen zijn duidelijk en bewezen. Elk jaar starten 

er nieuwe trainers en coaches, daar zal extra 

aandacht voor moeten zijn. Uitleg over “zo werken 

wij hier” en begeleiden naar gewenst gedrag.

VOORBEELD RKSV BRAKKENSTEIN:

BOODSCHAP MET BELEID NAAR LEDEN

We hoeven zelf het wiel niet opnieuw uit te

vinden. Veel verenigingen zijn ermee bezig. En 

ik roep iedereen binnen onze vereniging op om 

mooie praktijkvoorbeelden met ons te delen. 

Zie bijvoorbeeld, bij RKSV Brakkenstein staat 

Positief Coachen centraal. De club uit Nijmegen 

is begonnen bij het toenmalige B1-elftal en 

verspreidt de boodschap met beleid naar de 

overige leden. In 2020 moet Positief Coachen in 

het DNA van alle betrokkenen bij de vereniging 

zitten. Positief Coachen werd ook zichtbaar op de 

accommodatie van RKSV Brakkenstein. "We hebben 

een communicatieplan opgesteld en dit low budget 

uitgevoerd. Ons logo zie je vaak terugkomen, 

waaronder op de reclameborden. Ook hebben 

we eigen briefpapier en communiceren we via 

een nieuwsbrief. Het voormalige B1-elftal geeft 

nog altijd het goede voorbeeld. Zij dragen tijdens 

de warming-up shirts met onze slogan ‘voetbal is 

plezier’. We creëren hierdoor ook bewustwording bij 

de tegenstander."

POSITIEF VOETBALKLIMAAT
Tekst: MAARTEN WIJFFELAARS

POSITIEF VOETBALKLIMAAT
Tekst: MAARTEN WIJFFELAARS

LEGIO VOORDELEN

Als vrijwilliger denk je wellicht, ik moet al zoveel 

onthouden en dan dit ook nog. De voordelen 

zijn echt legio en wij geven graag de handvatten 

en manieren om met dit soort gedrag om te 

gaan. Kijk alvast op onze website onder positief 

voetbalklimaat. Heb je vragen, wil je hulp, spreek 

iemand van de Technische commissie jeugd of 

iemand van het jeugdbestuur aan. 

En ja positief voetbalklimaat geldt ook voor de 

senioren… We moeten ergens beginnen en doen 

dat bij de jeugd, maar als jij wil corrigeren zondag 

langs de lijn, doe dat dan. Alleen samen maken 

we er een succes van.
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BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR
ALLE VRIJWILLIGERS VAN RKSV HEEZE

RKSV Heeze staat voor een veilige omgeving voor alle kinderen binnen de club. Eén van de middelen om een zo veilig mogelijke 

sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie tegen te gaan, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die 

met leden onder de 18 jaar werken.

Het bestuur van RKSV Heeze heeft daarom het besluit genomen als onderdeel van haar beleid aan alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, 

die direct of indirect contact hebben met leden onder de 18 jaar, een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Dit betreft alle leiders, trainers, 

verzorgers, jeugdscheidsrechters, terreinbeheerders, wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur 

vragen een VOG aan. Uiteraard kunnen ook alle andere vrijwilligers binnen de diverse commissies een VOG aanvragen.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en 

vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te 

maken heeft. Het aanvragen van een VOG wordt nog zeker tot 2020 gefinancierd met een  subsidiemaatregel van de overheid en is voor de 

vrijwilliger gratis. Het aanvragen gebeurt digitaal. Binnenkort ontvang je van de club een e-mail waarin wij de aanvraag voor de VOG voor je 

hebben klaargezet. Indien je gegevens kloppen kun je deze digitaal accorderen met behulp van  je DigiD inloggegevens.  Doelstelling is om voor 

1 augustus  2018 alle aanvragen te hebben afgerond.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van 1 augustus 2018 

stelt RKSV Heeze het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van 

het volgend seizoen geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.

Naast het vragen van een VOG onderschrijft RKSV Heeze  ook de gedragsregels zoals deze zijn  opgesteld door de NOC*NSF. Deze 

gedragsregels zijn te vinden op de website. 

Bedankt voor de medewerking.

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op met één van de onderstaande contactpersonen: 

Wies van der Kruis   Wilma Nijssen 

Wies.van.der.kruis@rksvheeze.nl    Secretaris@rksvheeze.nl
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Zowat op alle fronten is Ad de afgelopen 40 jaar inzetbaar 

gebleken voor de vereniging. Zoals het merendeel van 

onze leden, is ook Ad ooit begonnen met voetbal bij de 

jeugd. Hij is  van lieverlee klaargestoomd voor de senioren, 

heeft daarbij zowat alle seniorenteams doorlopen met 

als hoogste resultaat zijn debuut op 18-jarige leeftijd in 

het 1e elftal van de RKSV Heeze en besloot er - voor wat 

betreft het actief voetballen in het veteranenteam - een 

punt achter te zetten toen hij tegen de vijftig jaar begon te 

lopen en zich hier en daar wat fysiek ongemak begon te 

manifesteren.

En wat doe je dan als je na al die jaren en op die leeftijd 

ongemerkt in de ban bent geraakt van de clubcultuur en 

verslaafd bent aan het spelletje met alles er omheen? En 

dan ook nog eens op het moment dat jouw drie kinderen 

lid zijn geworden van datzelfde clubke? Juist, dan vind je al 

snel ’n ander excuus om de wekelijkse gang naar het sportpark 

te blijven maken.

Van elftalleider, secretariaat-medewerker tot materialenman, 

op al deze gebieden blonk hij uit op gebied van accuratesse en 

gedrevenheid. Doch zijn grootste specialiteit betreft toch wel 

zijn ingegeven organisatietalent (verkregen middels jarenlang 

uitvoerderschap in de bouw) waarmee hij wekelijks een club 

vrijwilligers (ca. 25 man) aanstuurt op de maandagmorgen 

tijdens het onderhouden van inboedel, opstal en 

buitengebeuren van ons mooie sportpark ’t Lambrek. 

Ad Thijs, Clubman van het Jaar 2004, Lid van Verdiensten 2011, 

Superpromotor 2014, Erelid 2017 (onlangs benoemd tijdens 

de ALV) en vandaag een zeer terechte Robijnen Jubilaris 2017. 

Chapeau Ad !

Gemeten naar het aantal uren dat Ad Thijs te vinden is op sportpark ’t 
Lambrek, kun je moeilijk bevatten dat Ad ‘slechts’ 40 jaar lid is van de RKSV 
Heeze. Wanneer ik hier zou schrijven dat Ad reeds 70 jaar lid is, zou iedereen 
dat geloven. Allemachtig, wat ’n tijd spendeert die mens aan ‘zijn’ clubke! Je 
zou haast gaan denken dat hij er mee getrouwd is, of dat hij op ’t sportpark 
woont.

ONLANGS WERD
AD THIJS BENOEMD TOT ERELID.
DE LINK-REDACTIE FELICITEERT AD
HIERMEE VAN HARTE!! AD THIJS

40

VAN ZOON HENNIE:

“Voetbal is zijn hele leven al zijn 

passie. Bij RKSV Heeze, vroeger bij 

Braakhuizen en bij het bedrijfsvoetbal 

bij Hurks. Ook heeft hij jarenlang 

een seizoenskaart gehad bij PSV. Bij 

RKSV Heeze is het van lieverlee van 

‘kwaad tot erger’ gegaan. Van actief 

voetballer tot leider bij de senioren 

en jeugd, tot opperhoofd van de 

maandagploeg en regelaar alom. 

Hij vindt het hartstikke leuk, anders 

houdt hij dit niet zo lang vol. Erelid 

zijn vindt hij een hele eer. Een leuke 

toevalligheid is dat een week van 

tevoren zijn broer, Niek Thijs, bij de 

korfbal werd benoemd tot erelid!

Wij vinden het hartstikke mooi dat hij 

altijd klaarstaat voor de voetbal.”

VAN KLEINZOON RICK:

“Voetbal betekent heel veel voor ons 

opa. Hij heeft het er altijd over als ik 

even op bezoek kom en als ik hem 

zie. Als ik zelf een thuiswedstrijd heb 

(Heeze 9) komt hij altijd kijken. Hij 

wordt dan altijd wel door iemand 

aangesproken (dat er iets is, of dat er 

iets gedaan moet worden). Opa was 

heel vereerd om de titel van erelid 

te mogen ontvangen. Je zag aan zijn 

reactie hoe blij hij er mee was. Ik vind 

het mooi om te zien dat opa altijd 

klaarstaat voor “de voetbal” want het 

is echt een hobby voor hem. En het 

spelletje vindt hij zelf ook altijd mooi 

om te zien. Op Fox Sports kijkt hij bijna 

elke wedstrijd en als het kan is hij ook 

op zondag op het sportpark.”

VAN HET BESTUUR: 

De overweging om Ad als erelid te 

benoemen is het feit dat hij al jaren 

24/7 klaar staat voor RKSV Heeze. 

Nooit wordt tevergeefs een beroep op 

hem gedaan. Hij stuurt de complete 

maandagploeg, waar we zo ontzettend 

trots op zijn, aan. Hij signaleert op te 

knappen onderhoudswerkzaamheden. 

Hij zorgt voor de juiste man op de 

juiste plek. Ad geeft ons een goed 

gevoel, is positief, denkt mee en is zeer 

oplossingsgericht. Kortom een man van 

goud met een rood-groen hart.”
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Allerlei sporten had Johan in zijn jonge jaren al eens 

uitgeprobeerd: turnen, scouting, judo etc., doch telkens was 

het van zeer korte duur. Nergens kon hij zijn draai vinden, 

totdat vader Frans hem opgaf voor voetbal. Zo begon 

veertig jaar geleden de voetbalcarrière van Johan van Bree 

in de jeugd - in wat toen nog heette de P-afdeling - bij de 

RKSV Heeze, destijds gelegen a/d Ds. Kremerstraat. Na 

het doorlopen van de diverse jeugdteams binnen de D-, 

C-en B-afdeling, werd hij tijdens een buurtvoetbaltoernooi 

gescout, gevraagd én goed bevonden voor het A1-team 

waarin hij enkele seizoenen de rood/groen kleuren mocht 

dragen. 

Johan bezat net iets te weinig kwaliteiten voor het 

vaandelteam doch maakte zich zeer verdienstelijk voor 

Heeze 2 (o.l.v. Fred Doezé en Frans van Bree) en Heeze 3 

(met o.a. onze voorzitter Paul Krieckaert in de gelederen) 

en is met dit laatste team zelfs nog ‘n keer kampioen 

geworden (intens gevierd in Rotisserie de Kempen). Een 

belevenis vond hij zijn invalbeurt in het selectieteam van 

Heeze die destijds een fameuze jubileumwedstrijd speelde 

tegen een PSV-selectieteam.

Voor Johan was het in die periode een genot om te mogen 

trainen onder Hans Manders, waaraan hij bijzonder goede 

en vooral positieve herinneringen heeft overgehouden.

Hoewel de officiële huldigingen van alle jubilarissen elk jaar 

plaatsvindt tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de kantine van 

de RKSV Heeze heeft het bestuur, vanwege Mark’s vertrek 

naar de USA, nog net vóór zijn vertrek (juli 2017) Mark in het 

zonnetje kunnen zetten vanwege zijn 40-jarig jubileum en 

hem de daarbij behorende onderscheiding en bloemetjes 

kunnen uitreiken,….toch…….?

In ons LINK-magazine, editie nr. 8 (seizoen 2016-2017), 

heeft LINK uitgebreid aandacht mogen schenken aan 

de complete familie van Mark Bakermans vanwege hun 

vertrek naar de VS of America of te wel de USA of te wel de 

staat Michigan met als woonplaats Detroit. 

Over de verdiensten van Mark tijdens de afgelopen 

40 jaren mag ik de LINK-lezers dan ook verwijzen naar 

eerder genoemd LINK-artikel waarin deze verdiensten 

uitgebreid aan de orde kwamen. Ik heb Mark via mail 

gevraagd of hij bereid zou zijn de rest van dit artikeltje in te 

vullen met hetgeen hij kwijt wil over zijn huidige sociaal-

maatschappelijke situatie in de USA.  Nou, dat heb ik 

geweten ! Mark heeft mij namelijk een uitermate boeiende 

samenvatting doorgemaild van zijn belevenissen in de USA 

tot nu toe. Compleet met foto’s van het hele gezin (Zef, Ties, 

Boet en echtgenote Carolien). Hij liet weten dat het goed 

Het einde van zijn actieve voetbalperiode heeft hij beleefd bij 

de lagere senioren alwaar hij op ’n gegeven moment moest 

stoppen, o.a. vanwege het vele blessureleed (achillespees, 

kruisband afgescheurd), maar vooral omdat Johan inmiddels 

zelfstandig ondernemer was geworden en het risico op 

arbeidsongeschiktheid te groot werd. Sinds 2009 is Johan 

namelijk, samen met twee ex-collegae, eigenaar van 

architectenbureau ARC3 (gevestigd in Eindhoven) en actief 

met ontwerp-, teken- en bouwmanagement (het nieuwe 

PSV-trainingscomplex is op dit moment een van hun zeer 

gewaardeerde opdrachten).

Johan is tevens op diverse fronten betrokken als vrijwilliger van 

ons clubke. Op dit moment uit zich dat in het leiderschap van 

Heeze 10, coördinator JO19-junioren, meisjes- en damesteams, 

lid van de Technische Commissie en last but not least (en 

gemeten naar het aantal consumpties) ‘groot aandeelhouder’ 

van de kantine.

Voorwaar, een terechte robijnen jubilaris…!

gaat met ze. Ze wonen op een fijne plek, een stuk ten noorden 

van de stad met veel natuur en ruimte in de omgeving. Voetbal 

(soccer) is nog echt in opmars en wordt steeds populairder. De 

jongens zijn lid geworden van voetbalclub “United FC Michigan”. 

In deze rubriek ontbreekt het helaas aan voldoende ruimte 

om deze belevenissen in hun nieuwe ‘homeland’ te publiceren. 

Daarom heeft LINK besloten in een van de komende edities via 

een speciale rubriek hier uitgebreid aandacht aan te schenken. 

Nog even geduld dus.

Toch willen wij Mark vanaf deze plaats nogmaals van harte 

feliciteren met het behalen van dit zeer verdiende 40-jarig 

jubileum. Want als bij geen ander zit bij Mark het voetbalhart op 

de juiste plaats.

Wij wensen Mark en zijn gezin alle goeds voor de toekomst en 

zien hun nadere berichten met belangstelling tegemoet.

JOHAN VAN BREE MARK BAKERMANS

“Johan is tevens op diverse 
fronten betrokken als 
vrijwilliger van ons clubke”
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In je eentje in de tuin tegen een muurtje trappen gaat 

nog wel. Maar in je eentje op straat voetballen, dat 

is niks. Ik speelde meestal tegen buurjongen Joep. 

Joep miste weliswaar mijn hartstocht voor voetbal, 

maar werd toch de eerste betaalde voetballer uit 

onze buurt. Ik gaf hem namelijk af en toe, als hij 

geen zin had, een spaar stuivers van mijn zakgeld 

om mee te voetballen. Achteraf gezien is die Joep 

een heel slimme jongen. Hij had namelijk heel vaak 

geen zin. Zijn specialiteit was mij op een tamelijk 

hardhandige manier de voet dwars te zetten om 

mijn passeerbewegingen, schijnbewegingen, poorten 

en pirouettebeweging met de bal onder voet te 

verijdelen. En daar betaalde ik dan ook nog eens 

voor. Toch heb ik veel aan Joeps onbeholpenheid te 

danken. Het kwam goed te pas in de jeugdcompetitie. 

Daar kwam ik allerlei types tegen die mij op 

hardhandige wijze probeerden de voet dwars te 

zetten, maar dankzij Joep was ik hen vaak te slim af.

 Over types gesproken, ik wist het nog niet, maar er 

blijken grosso modo maar twee soorten mensen 

te zijn. Althans dat hoor ik tegenwoordig op het 

Lambrek. Je hebt het Bert-type, en je hebt het Ernie-

type. Dat is het. Nou ja, het maakt het leven wel 

eenvoudig en overzichtelijk. Dat geldt voor je vader 

en moeder, voor de buren, voor het bestuur van de 

voetbalclub, voor de Link-redactie: je bent een Bert 

of een Ernie. Ja, die twee van Sesamstraat die samen 

in een soort kelder wonen. Het is in ieder geval altijd 

heel slecht verlicht.

Voor degenen die even kwijt zijn wie nou wie is, 

Bert heeft een lang geel hoofd, een doorlopende 

wenkbrauw en zwart stekelhaar. Ernie is degene 

met het ronde oranje hoofd en het warrige kapsel. 

Bert is die mopperaar met het oog voor detail en 

de liefhebber van duiven en paperclips. Ernie is de 

druktemaker die altijd in de weer is met zijn badeend. 

Ernie blijft maar kletsen, zodat Bert niet kan slapen, 

waardoor  hij nog humeuriger wordt dan hij al is. Ernie 

flapt er alles uit, terwijl Bert meer ingetogen is.

We hebben een jeugdteam die alles en iedereen 

indeelt in Berten en Ernies. We hebben zes Ernies. 

Die zijn volgens de kenners lollig, een beetje dom 

en schreeuwerig. En acht Berten: soms verstandig, 

vaak chagrijnig en vooral dominant. Je zou denken 

dat de schreeuwers ook de dominante types 

zouden zijn, maar dat is dus niet zo. Aldus onze 

juniorpsychologen. Eén van hen is van mening dat 

zijn beide ouders Berten zijn die zich overal druk over 

maken. Of ze elkaar wakker houden met hun geklets, 

dat werd er dan weer niet bijgezegd.

Voor de dynamiek in de ploeg is het wel 

meegenomen als er zowel Berten als Ernies zijn. 

Toen ik aan het team vroeg wat Theo en ik zijn, zei de 

aanvoerder zonder aarzelen: Waldorf en Statler. En 

ging verder met voetballen.

O ja, over Joep nog even. Die had een heel aardige 

moeder. Er was een keer een bal door haar 

keukenraam gegaan. Ze kwam bij ons verhaal 

halen. Met mijn bal in haar handen. Ik meende dat 

het daarom maar het verstandigst was om schuld 

te bekennen. De beloning voor deze prudente 

eerlijkheid was geen rekening, maar chocola (twee 

koetjesrepen). Ik denk dat zij door deze actie mij meer 

op het rechte pad heeft gehouden dan die anderen 

die met hun messen de bal kapotsneden. Vandaar 

tot slot deze oproep aan alle grote mensen die last 

hebben van voetballende kinderen: geef gewoon die 

bal terug. Wees clement. Een paar plantjes overleven 

het misschien niet, maar het houdt de jeugd op het 

rechte pad. Ik kan het weten.

Graspol

COLUMN GRASPOL

ERNIE OF BERT?

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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Tijdens het interview bleek dat hij al op zesjarige leeftijd lid 

is geworden. Hij was er dus vroeg bij. Janton speelde zijn 

hele jeugdperiode in de standaardelftallen en toen hij in 

de A1 belandde viel hij meteen op en na een half jaar ging 

hij vervroegd over naar de selectie. Hij werd linksbuiten in 

Heeze 1. In 1982 werden ze kampioen en in 1983 volgde 

promotie na de nacompetitie. Uiteindelijk speelden ze in de 

derde klasse. Tot zijn dertigste (na 14 jaar!) was hij een vaste 

waarde in het eerste.

Mede door een blessure (rechter kruisbanden gescheurd) 

ging hij toen lager voetballen en belandde in het Heeze 10 

van leider Ad Thijs. Daar heeft hij goede herinneringen aan. 

De uitstapjes naar Hoek van Holland onder andere. Toen 

het echt niet meer ging vanwege zijn onwillige knie, is hij in 

1999 op achtendertigjarige leeftijd definitief gestopt met 

actief voetbal. Hij bleef wel lid, maar de club stond toch een 

aantal jaren op afstand.

Sinds een jaar of acht is hij weer op het sportpark te zien. 

Eerst op zaterdag bij de kinderen. Als leider van het elftal 

van zoon Jan, wat hij tot de dag van vandaag nog is. Later 

ook bij zijn dochters. Zo is hij nu assistent-scheidsrechter 

(‘vlagger’ zoals hij zelf zegt) op zondag bij Heeze VR1, het 

elftal van Lieke, en op zaterdag bij MO19 waarin Maartje 

voetbalt. Zodoende kijkt hij nu ook weleens bij Heeze 1. 

En kan hij weer ouderwets meebuurten.

Hij begon in 1967 bij wat toen nog ‘Pupillen’ heette op 

de oude velden aan de Sterkselseweg, een jaar naar 

de Weibossen, en daarna terug naar het vernieuwde 

sportpark Het Lambrek. Peter heeft de hele jeugd 

doorlopen tot in de A1, waar Dré van Oers en Jan 

Bakermans de leiders waren. Bij de overgang naar de 

senioren belandde hij in Heeze 2 en later in een lager 

vriendenteam. In 1983 liep hij een blessure op (gescheurde 

kruisbanden) en daarna nog regelmatig een “muis” 

(kraakbeen) in de knie.

Omdat hij inmiddels een eigen zaak in verzekeringen had, 

vond hij het niet meer verantwoord om risico’s te lopen en 

stopte met actief voetballen. Wel bleef hij lid en maakte zich 

op allerlei gebied verdienstelijk: als kantinemedewerker, 

als jeugdleider en als assistent bij El Grisio-kampen. Toen 

hij in Someren ging wonen kreeg hij een andere band 

met Heeze 1. De oude lichting voetbalde ook in de zaal in 

een door hem gesponsord team, maar de nieuwe lichting 

kende hij (nog) niet.

Na 14 jaar keerde hij terug in Heeze en gingen zijn zoons 

voetballen en raakte hij weer meer betrokken bij de 

vereniging. Zo kwam hij o.a. in het hoofdbestuur, dat 

na de crisis uiteindelijk weer op orde was. Vanaf 2005 

is hij shirtsponsor en sponsor van een reclamebord 

langs het hoofdveld met Marvo, zijn nieuwe bedrijf. Hij 

was Sinterklaas en Zwarte Piet (echt zwart!) met Robbie 

Heerings als Sint. Die rol is nu overgenomen door zijn zoon 

Dean.

JANTON KLAUS PETER VERTOGEN

5 0



28 2950-JARIGE JUBILARIS
Tekst: NICO VAN DER PALEN  •  Beeld: EGON VAN DER LINDEN

50-JARIGE JUBILARIS
Tekst: NICO VAN DER PALEN  •  Beeld: EGON VAN DER LINDEN

Samen met Willy Giller meldde hij zich aan voor de RKSV 

Heeze bij Kees Klap op de Sterkselseweg, dus dichtbij de 

sportvelden. Ook hij doorliep de hele jeugd, alleen niet 

altijd in de standaardelftallen. Zo speelde hij in de A3 en de 

A2. Ton heeft meegedaan met het El Grisio jeugdkamp in 

Limburg (Slenaken?) onder Paul van den Hurk, Adrie Maas 

en Giel van Santvoort. Bij de overgang naar de senioren 

belandde hij eerst in lagere elftallen. Uiteindelijk bleek hij 

toch talent te hebben en speelde twee jaar in Heeze 1 

onder Luuk van Kessel en Hans Manders. Door blessures 

vond hij het verstandig om weer lager te gaan voetballen. 

Dat heeft hij nog tien jaar vol gehouden. Toen hij echter 

bij een ‘safe’ van zijn toenmalige doelman de bal vol in zijn 

gezicht kreeg zodat hij even van de wereld was en met een 

brancard van het veld moest worden gedragen, vond hij 

het welletjes en stopte met actief voetballen. Hij had een 

heel leuke tijd gehad bij de club en daarom bleef hij wel 

steunend lid. Vanwege zijn financiële kennis nam hij enkele 

keren plaats in de Kascontrolecommissie. Vanaf 1995 werd 

hij sponsor via de Regio Bank, waarmee hij in Heeze een 

kantoor was begonnen. En dat bleef zo tot het moment dat 

hij er dit jaar mee ophield. Nu is hij nog steeds steunend lid.

Op zijn zevende verjaardag werd hij lid. Theo heeft in alle 

jeugdelftallen gespeeld tot en met de A1. De Engelandreis 

en uitwisseling met Stanway Villa heeft hij nooit 

meegemaakt, omdat die pas later werd georganiseerd. 

Maar het El Grisio kamp wel. In Limburg met o.a. leiders 

als Paul van den Hurk en Dré van Oers. De laatste kreeg 

van hem nog een bak water, die eigenlijk voor Paul was 

bedoeld, over zich heen. Hij zou bijna van het kamp 

naar huis gestuurd zijn. Toen hij in de A speelde is hij 

leider geworden van een C-elftal, wat hij tien jaar heeft 

volgehouden. Hij belandde in Heeze 2 en na een half 

seizoen in Heeze 1. Door onenigheid met en het “getreiter” 

van de oudere generatie, was hij dat na nog eens anderhalf 

seizoen moe en ging in Heeze 4 voetballen. Daarnaast 

speelde hij ook 5 jaar in de zaal. Tot zijn achtenveertigste 

heeft hij actief gevoetbald. 

Door - wat later pas bleek - de Ziekte van Lyme, moest 

hij stoppen en is er zo’n tien jaar uit geweest. Toen de 

diagnose Lyme werd gesteld, kon men deze gericht gaan 

behandelen en is hij zodanig opgeknapt, dat hij sinds een 

jaar weer actief is. Maar lang niet op het oude niveau. En 

dat zal hij ook niet meer bereiken.

In de tussentijd is hij wel jeugdleider geworden van het 

elftal van zoon Nick en tot vorig jaar ook jeugdtrainer. Op dit 

moment is Theo leider van de B1 (JO17 1).

Hij heeft ook nog eens geprobeerd om een veteranenelftal op 

te richten op zaterdag. Aanvankelijk leek dat te lukken, maar er 

meldden zich te veel jeugdleiders (!) aan, die de twee zaken niet 

met elkaar konden verenigen. Jammer, maar helaas.

TON SMULDERS THEO VAN GERWEN
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Het lijkt een droge opsomming van feiten 

en dat is het ook. Maar als je het nader 

gaat analyseren blijken er toch wel de 

nodige dwarsverbanden en parallellen 

uit gehaald te kunnen worden.Alle vier 

de jubilarissen hebben de hele jeugd 

doorlopen, maar bijna nooit hebben 

samen in een team gespeeld. El Grisio 

was voor allemaal een prachtige ervaring. 

Dit toont, denk ik, nog maar eens aan 

hoe belangrijk, zeker bij de jeugd, de 

Nevenactiviteiten zijn. Ze hebben bij de 

senioren in de selectie gespeeld. De een 

wat langer als de ander en op wisselend 

niveau. Maar je zou kunnen concluderen 

dat dit heeft bijgedragen aan een grotere 

binding met de club. Of ga ik nu te 

ver?Stoppen moesten ze wegens toch wel 

redelijk zware blessures of een aparte 

ziekte. Maar ze gingen door met andere 

zaken. Lager voetballen, gevarieerd 

vrijwilligerswerk, sponsoring. Dat toont in 

ieder geval dat ze karakter hebben en zich 

in willen zetten voor de vereniging waar 

ze allemaal naar eigen zeggen een fijne 

tijd hebben gehad of nog hebben.

Om dezelfde reden zijn ze lid gebleven, 

ook in tijden dat ze een wat mindere band 

met de club hadden. En dat is maar goed 

ook, want anders hadden we nu niet vier 

vijftigjarige jubilarissen gehad. Leuk voor 

henzelf, maar ook goed voor de club. Ter 

versterking van het “wij-gevoel”.

Mannen proficiat en bedankt dat 
jullie er nog steeds bij zijn.
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IN MEMORIAM
Een noodlottig ongeval, tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby, 

heeft ons lid Erik van Asten uit het leven weggerukt. Erik, de man met 

de eeuwige lach, die we nooit meer zullen horen. Erik, die komende 

Nieuwjaarsreceptie als jubilaris in het zonnetje zou staan.

Erik, rust zacht. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Nannerl en dochters Lotte en 

Sophie, die bij hetzelfde ongeval ook hun schoonvader en opa Ad van 

Asten hebben verloren, en naar oma van Asten. 

Op het moment van schrijven van deze LINK is de viskameraad van 

Erik en Ad, Tiny van Kessel, nog vermist. Tiny was mede opvarende 

van hun vissersbootje. Tiny was een regelmatige bezoeker van de 

wedstrijden van Heeze 1 en op dit moment vrezen we het ergste voor 

het lot van Tiny.

Als club willen we ons medeleven uitspreken naar alle naasten en 

vrienden.

ACTIE FIETSCONTROLE GROOT SUCCES
Ondanks het gure weer van j.l. zaterdag 18 november, was de door 

de NW-commissie georganiseerde actiedag een groot succes. Voor 

dag en dauw werd door ’n aantal vrijwilligers een oversized partytent 

opgebouwd bij de ingang van sportpark het Lambrek, welke tent 

bescherming bood tegen de grote hoeveelheid regen op die dag. 

Vervolgens bezochten op deze voormiddag vele jeugdleden van 

de RKSV Heeze en Hockey Heeze deze tent om hun fietsverlichting 

geheel gratis te laten controleren en herstellen. Dit controleren 

gebeurde door een aantal vrijwilligers van beide verenigingen onder 

toezicht van Veilig Verkeer Nederland en de plaatselijke politie, 

waarvoor vanaf deze plaats onze dank voor hun bereidwillige en 

belangeloze medewerking.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Fietsenspeciaalzaak 

Tonnaer die met hun goed gevulde service-bus, inclusief professionele 

werkplaatsmonteur, de jeugdleden op vakbekwame wijze voorzag van 

gratis lampjes, batterijtjes etc. Aan alle bezoekers van de tent werd tot 

slot een leuke en ‘verlichtende’ attentie uitgedeeld. 

Al met al een actie welke volgens de Normen en Waardencommissie 

voor herhaling vatbaar is en, als het aan deze commissie ligt, jaarlijks 

mag terugkeren.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt dank zij de financiële bijdrage 

van ‘Vrienden van RKSV Heeze’.

CLUBPAGINAACTIVITEITEN  KALENDER

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

JO19-1 PAKT EERSTE PERIODETITEL
Onze JO19-1 heeft op 18 november j.l. de eerste 

periodetitel in de hoofdklasse gepakt. Hiermee zijn ze 

verzekerd van nacompetitie voor promotie. Directe 

concurrent Unitas'59 werd met maar liefst 6-1 verslagen 

en terug naar Eindhoven gestuurd. Het was prachtig 

om te zien dat er zoveel supporters onze jongens naar 

de overwinning hebben geschreeuwd. Na afloop is 

deze eerste prijs van het seizoen uitvoerig gevierd in de 

kantine!  De JO19-1 bedankt het kantinepersoneel, het 

hoofdbestuur en zeker niet te vergeten onze sponsor,

Van de Hurk-Doezé!

SCHEIDSRECHTERS GESLAAGD
Sinds 8 november hebben we er weer veel nieuwe pupillenscheidsrechters bij! Jongens, van harte proficiat!

De club is heel erg blij met jullie!!! We wensen jullie heel veel succes met het fluiten!
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SCHEIDS, WAT DOE JE ?!?

VRAAG 1.

De doelman wil een doeltrap nemen, maar glijdt 

uit en raakt de bal maar half zodat de bal maar 

nauwelijks twee meter vooruit rolt en daar stil blijft 

liggen. Een aanvaller en een verdediger stormen op 

de bal af, maar voordat ze bij de bal zijn, brengt de 

verdediger de aanvaller met een roekeloze uithaal 

ten val.Scheids, wat doe je? Penalty? Rode kaart? Iets 

anders misschien?

VRAAG 2. 

Een supporter rent het veld op in jouw richting. 

Het is de man die al diverse keren vanaf de zijlijn 

duidelijk maakte, dat hij het niet eens is met jouw 

beslissingen. Het lijkt er op dat hij je wil aanvallen. 

Grensrechter Marini ziet het en springt er tussen om 

jou te beschermen, en slaat de fan tegen de grond.

Scheids, wat doe je?

VRAAG 3. 

Een speler klaagt dat zijn tegenstander een 

racistische opmerking naar hem heeft gemaakt. De 

tegenstander geeft het toe en zegt sorry.Scheids, 

wat doe je?

VRAAG 4. 

Je bent scheidsrechter, maar hebt wel meer dan 

twintig jaar gevoetbald, de laatste zes jaar zelfs in 

het vaandelteam. Inmiddels fluit je al weer een jaar 

of vier. Je fluit de wedstrijd van het tiende. Al in de 1e 

minuut komt er een voorzet. Je oude instincten laten 

je niet in de steek, je springt hoog op en kopt de bal 

in de kruising. Scheids, wat nu? Prima doelpunt? 

Achterbal? Corner? Scheidsrechtersbal?

ANTWOORD 1. 

De bal is pas in het spel als de bal over de 

zestienmeterlijn is gegaan. Dat is hier niet het geval. 

Hervat het spel derhalve met een nieuwe doeltrap. 

Je geeft wel eerst een rode kaart aan de verdediger 

vanwege zijn roekeloze tackle. Je kunt gele en rode 

kaarten geven, ook als de bal niet in het spel is.

ANTWOORD 2. 

Het is een uitermate vervelende situatie, maar je 

hebt geen andere keuze dan je grensrechter weg 

te sturen en op zoek te gaan naar een andere 

grensrechter.

ANTWOORD 3.  

Je kunt niets doen, omdat jij, de scheidsrechter, zelf 

niets hebt waargenomen. Maak wel na de wedstrijd 

een rapport op waarin het voorval vermeld staat, voor 

het geval de speler er werk van wil maken.

ANTWOORD 4. 

Keur de goal af. De scheidsrechter is weliswaar een 

dood voorwerp - als de bal per ongeluk via de scheids 

in het doel belandt, is het een geldig doelpunt - maar 

als hij bewust de bal speelt (in dit geval zelfs scoort), 

kan hij toch moeilijk een doelpunt toekennen. Wat 

te doen? Twee dingen. 1. Je biedt je excuses aan 

beide aanvoerders aan. En 2, hervat het spel met 

een scheidsrechtersbal op de plek waar je ‘scoorde’.

2

3

4

1
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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

TEAM VAN DE MAAND:
RKSV HEEZE JO13-2

Onze JO13-2 is een super positief en leuk elftal binnen onze voetbalclub.
We hebben natuurlijk wel meer leuke teams maar de JO13-2 doet het heel
erg goed dit seizoen!

De JO13-2 wordt getraind en begeleid door 2 enthousiaste trainers. Dit zijn Marco van Gerwen en Stefan 

Fraikin. Ook mogen we begeleider en vlagger Melanie Pullens absoluut niet vergeten in dit rijtje! Aan het 

begin van dit seizoen maakte onze JO13-2 een verpletterende indruk in de beker door alle 3 de groeps-

wedstrijden te winnen! Ook in de 2e ronde van de beker werd Nuenen in een spannende en prachtige 

wedstrijd verslagen en op het moment van schrijven mogen ze binnenkort de 3e ronde spelen tegen UNA 

JO13-2. In de competitie is dit team verwikkeld in een bloedstollende titelstrijd. Onze O13-2 maakte 1x in een 

uitglijder en heeft de rest allemaal gewonnen en vaak met overtuigende cijfers. In een beslissende wedstrijd 

tegen directe concurrent Brabantia maakte deze kanjers gehakt van de bezoekers uit Eindhoven. Door 

deze geweldige overwinning staan dit team, wat ook als een hecht team samen speelt nu bovenaan in de 

competitie en ziet het er naar uit dat ze kampioen gaan worden! Klasse gedaan JO13-2!

Dit zijn de kanjers van JO13-2:

Guusje de Best, Stijn Borgers, Rick van de Broek, Youri Fraikin, Djorn van Gerwen, Mats de Graaff, Jay Hagelaar, 

Luke Macnack, Bram Oberndorff, Luuk Schenkels, Tim Smulders, Wouter Verreijt en Louie Verschure.

Begeleiding: Marco van Gerwen, Stefan Fraikin en Melanie Pullens
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6 NIEUWE TIPS VOOR KEEPERS

WINTERSTOP

Als het koud begint te worden merk je dat natuurlijk ook op het voetbalveld: je 
krijgt koude handen, als je naar buiten gaat om warm te lopen duurt het een 
stuk langer voordat je het warm krijgt. Helaas is dat voor een keeper nog net 
iets erger, omdat hij voor het grootste deel in de wedstrijd stil in de goal staat. 
Hiervoor dus een paar tips om alles toch nog warm te houden:

De winterstop, de saaiste periode in het voetbalseizoen. Toch moet  je het voor 
jezelf leuk maken. Wat kan je nu doen in deze saaie periode?

Bouw je lichaamstempratuur op tijdens het warmlopen. Wanneer je gelijk sprintjes gaat trekken heb je het op het begin wel even 

warm maar als je daarna iets minder gaat lopen (bijvoorbeeld in de wedstrijd zelf loop je niet zoveel) krijg je het in een keer weer 

ijskoud. Begin rustig en ga daarna wat meer hard lopen.

 

Doe om je keepershandschoenen nog wat dunne handjes. Alleen keepershandschoenen zijn wel heel dik, maar niet echt heel 

warm. Als je dan als eerst wat dunne handschoentjes aandoet heb je het in de wedstrijd een stuk minder koud. 

Als je het echt koud krijgt en je ziet dat het spel zich op dat moment aan de andere kant van het veld bezig is kun je wat oefeningen 

doen om warm te blijven. Bijvoorbeeld die oefeningen die je samen met je team doet bij de warming-up: sluippas, zijwaarts, 

kniëenheffen, etc. 

Als het veld heel nat of modderig is word je keepersbroek snel vies en krijg je het koud. Als mama het niet erg vindt voor de was kun 

je aan mama vragen of je nog een extra broek aan mag doen. Je krijgt het dan veel minder snel koud en dus blijf je warm

 

Deze tip doen heel veel voetballers. Doe onder je keepersshirt een thermo-shirtje aan. Het voordeel van thermokleding is dat het 

gemaakt is van dunne stoffen die wel lucht doorlaten, maar ook goed isoleren. Ook sluit het goed aan op je lichaam, waardoor 

je je vrijer kunt bewegen dan in bijvoorbeeld een warme trui of een jas. Dus je kunt met thermokleding ook nog gewoon mooie 

reddingen maken.

Leg een bidon bij je in de goal. Drinken is goed voor je. Leg bijvoorbeeld een bidon met warm water in goal voor als je het koud krijgt 

kun je daar wat uit drinken. Daar warmt je lichaam van op heb je het niet meer koud. Wat ook nog eens meehelpt is dat het drink 

van warm water super gezond voor je is. 

Dit waren al weer de tips. Hopelijk heb je er als keeper er iets aan en heb je het tijdens de koude winterdagen er iets aan als je moet 

keepen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ongeveer twee maanden zonder voetbal. Dat is toch wel een hele lange tijd. Toch kun je het voor jezelf leuk maken, zodat je deze saaie periode 

doorkomt. Tijdens de koude winter, zit je natuurlijk liever binnen. Organiseer bijvoorbeeld een teamavond en doe een FIFA toernooitje.

 Je voetbalt toch een beetje en je bent gezellig met je team. Het nadeel van een FIFA toernooitje is natuurlijk dat je conditie hiermee niet echt 

vooruit gaat. Ook daar kun je wel iets op verzinnen. Er zijn drie verschillende zalen in Heeze. In Someren en Waalre heb je zelfs een zaal met 

kunstgras. Leg met je team allemaal wat bij en ga lekker zaalvoetballen.

Het is niet koud en je bent goed in beweging. Stel nou dat je nog fysiek sterker wil worden zou je ook nog altijd kunnen gaan fitnessen. 

Zo zijn er toch verschillende manieren om de winterstop door te komen. Je maakt het voor jezelf leuk en je conditie blijft toch op pijl. Zo is deze 

saaie periode toch ineens leuk…
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