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5VOORZITTER AAN HET WOORD 

DE KOP IS ERAF
We hebben ondertussen weer 
een gezellige en drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie achter de rug. 

Zoals elk jaar krijgen de jubilarissen en de lotenverkopers 

van de Grote Clubactie daarin een prominente rol. Dit 

jaar bracht de Grote Clubactie 2650 euro op. Dank aan al 

onze jonge lotenverkopers. De 5 topverkopers kregen een 

cadeautje voor hun inspanningen: Jeff Michels, Ruben van 

den Enden, Sil van Boxtel, Mats Trouwen en Emiel Bancken. 

Van deze 5 toppers was Jeff de super topper. Bedankt 

jongens, jullie hebben een geweldig bedrag bij mekaar 

gebracht.

Ook dit jaar hadden we weer de nodige jubilarissen.

- 25 jaar lid zijn: Richard Vincent, René Bosch, Gertjan 

Lemmers, André Stienen, Toon van den Hurk en Leo 

Schilders.

- 40 jaar lid zijn: Johan van Bree, Ad Thijs en de op dit 

moment in Amerika wonende Mark Bakermans.

- 50 jaar lid zijn: Ton Smulders, Janton Klaus. Peter Vertogen 

en Theo van Gerwen.Bij de uitreiking van het speldje 

aan Theo, stond good old Jo Bosmans paraat met een 

stukje tekst uit het clubblad van 50 jaar geleden, over de 

aanmelding van Theo.

Bijzonder was de uitreiking van het speldje voor de onlangs 

overleden Erik van Asten. Het speldje werd in ontvangst 

genomen door Lotte en Nannerl, respectievelijk de dochter  

en de vrouw van Erik.

Zoals gebruikelijk hebben we geen nieuwjaarstoespraak 

gehouden, omdat we nu eenmaal in november ook al de 

ALV hadden. Toch hebben we wel nog even stilgestaan 

bij een paar onderwerpen die van groot belang zijn voor 

de club. Eerst en vooral hebben we gemeld dat we bezig 

zijn met kunstgras. Dat is echter zo duur dat we daarvoor 

ook overleg voeren met de gemeente en dus niet alles in 

eigen hand hebben. Een ander belangrijk onderwerp voor 

het runnen van onze club is de kosten van energie. Wij 

besteden elk jaar voor 25000 euro aan energie. Dat is de 

contributie van 130 senioren. Daar moeten we echt aan 

gaan werken. 

Vanwege tijdgebrek hebben we niet meer gesproken over 

de zogenoemde zelfwerkzaamheid van onze spelende 

leden. Daar moeten we ook werk van gaan maken. Oudere 

jeugdspelers die wedstrijden fluiten van de jongere jeugd, 

schoonmaken van kleedlokalen, beheer van de spullen, etc.  

We zijn aan het eind van het jaar ook druk doende geweest 

met de trainers van volgend seizoen voor de selectie. We 

zijn verblijd met de sollicitaties van diverse ‘kanonnen’ uit 

de amateurtrainerswereld. Uiteindelijk hebben we ervoor 

gekozen om ons eigen kanon in stelling te brengen: Marius 

Methorst.Marius is nu 2,5 jaar bij ons als assistent, maar 

zelf ook bevoegd om een tweedeklasser te trainen. Marius 

zal geassisteerd worden door Ad Snoeijen. Ad stopt aan 

het eind van het seizoen als actief speler en zal meteen 

als assistent van Marius aan de slag gaan. We zijn er trots 

op dat we zo’n duo uit eigen gelederen kunnen laten 

doorstromen en wensen hen nu alvast veel succes.

Tot ziens op het Lambrek!

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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KEVIN’S KINDERJAREN

Kevin was nog slechts ’n peuter van goed 3 jaar oud 

in het jonge gezin van Ad en Karin van der Heijden, 

toen hij thuis door onbekende oorzaak van de trap 

aftuimelde, waarna een langdurig verblijf - na operatief 

ingrijpen - in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg (afd. 

neurologie) noodzakelijk bleek. Ondanks de frequente 

epileptische aanvallen die Kevin hierna kreeg, bleef 

hij toch in eerste instantie normaal thuis wonen en 

bezocht intussen de Berkenschutse-school op het 

terrein van Kempenhaeghe. Vanaf zijn 3e tot aan zijn 

12e levensjaar bevond Kevin zich in een hyperactieve 

periode. Hierdoor was hij nauwelijks nog handelbaar 

hetgeen de normale gezinssituatie verstoorde en 

KEVIN VAN DER HEIJDEN: 
OOG VOOR DETAIL

VERBORGEN TALENT
Tekst • PETER VAN HOEK  en Beeld • GERNIE HENSELMANS

LINK besteedt in deze rubriek aandacht aan bijzondere leden binnen de RKSV 

Heeze die over buitengewone vaardigheden beschikken dan wel bijzondere hobby’s 

hebben. In deze LINK bijten we het spits af met zo’n bijzonder lid die beschikt over 

een grote artistieke gave. Kevin van der Heijden is zijn naam.

ten koste dreigde te gaan van Kevins’ zus Sharon. Op 

doktersadvies werd toen, met pijn in het hart, besloten 

om Kevin op zijn 9e levensjaar intern te laten wonen 

bij Kempenhaeghe in Sterksel. Wellicht onder invloed 

van nieuwe of aangepaste medicatie werd Kevin 

vervolgens op puberleeftijd rustiger en dus beter 

handelbaar. Op Kempenhaeghe had hij inmiddels zijn 

draai gevonden, kreeg het er heel goed naar zijn zin en 

werd in gezamenlijk overleg besloten deze situatie te 

consolideren. 
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DE ACTUALITEIT

Op de dag dat ik dit interview afneem, is vader Ad in de 

vroege ochtend gebeld geworden door Kempenhaeghe 

met de mededeling dat zoon Kevin die afgelopen 

nacht een epileptische aanval heeft gehad, waarbij - 

geheel volgens protocol - vervoer naar het ziekenhuis 

noodzakelijk bleek. Hetzelfde protocol schrijft voor 

dat Kevin door de ouders in het ziekenhuis wordt 

opgehaald om hem daarna in het ouderlijk huis ’n 

poosje te laten bijkomen. Dus tref ik Kevin, nog enigszins 

ontdaan en lichtelijk beroerd, aan op de ligbank bij 

hem thuis in Geldrop om bij te komen van deze 

aanval, waarna hij later door vader Ad of moeder Karin 

weer teruggebracht zal worden naar Kevins huidige 

woonadres in Leende. Aan het Hofpad aldaar woont 

Kevin alweer menig jaar, onder professionele 24-uurs 

begeleiding, in een dependance (appartement) van 

Kempenhaeghe.
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FANATIEK VERDEDIGER

Kevin is momenteel 33 jaar jong en speelt al ruim 

15 jaar als fanatiek verdediger in het G-team van de 

RKSV Heeze, welk team wordt gecoacht, getraind en 

begeleid door Kevin’s vader Ad, daarbij geassisteerd 

door Karel Peters. Het G-voetbal binnen Heeze is 

ca. 20 jaar geleden ontstaan op Huize Providentia. 

Ook toen was Ad reeds trainer van deze G-spelers. 

Toenmalig voorzitter van de RKSV Heeze, Harrie 

van Overveld, kwam op zeker moment hierover in 

contact met Ad. Na veel ‘vijven en zessen’ besloten 

zij daarop gezamenlijk om het G-team in te lijven bij 

de RKSV Heeze om vervolgens binnen de KNVB en 

in competitieverband hun wedstrijden te spelen. Piet 

Adriaans en Ad Derkx waren de mannen van het 

eerste uur die Ad van der Heijden assisteerden bij de 

trainingen op de donderdagavond.

Reeds drie keer zijn de mannen (en vrouwen) met 

hun G-team kampioen geworden, waarvan LINK in het 

recente verleden ruimschoots verslag deed. Het gevolg 

van deze kampioenschappen betekende automatisch 

promotie naar een hogere klasse waarin het team zich 

dan ook op dit moment, met de nodige ups en downs, 

tracht staande te houden. Met zekerheid kan Kevin mij 

echter garanderen dat een kampioenschap er dit jaar 

beslist niet in zit. Dit tot groot genoegen van Ad omdat 

er in deze hogere klasse bijna wekelijks wordt verloren 

van de vaak veel te sterke tegenstanders, hetgeen de 

spelers enigszins moedeloos maakt. Mede vanwege 

het gebrek aan een goede en adequate begeleiding 

bij menig tegenstander, is fair en sportief spel helaas 

(en met regelmaat) ver te zoeken. Ad betreurt dit ten 

zeerste omdat plezier op en rondom het speelveld toch 

nog steeds het hoofddoel moet zijn en blijven, zeker op 

dit niveau. Bij sommige regioclubs is dit blijkbaar nog 

niet goed doorgedrongen en lopen wedstrijden nog wel 

eens uit de hand. ‘Ik heb deze clubs en de KNVB dan 

ook te kennen gegeven hiertegen niet meer te willen 

voetballen’, aldus een licht geïrriteerde Ad. 

VAN POLITIEAGENT TOT KUNSTENAAR

Al in zijn prille kleuterjaren (Kevin woonde toen nog 

thuis) ontdekten beide ouders reeds de artistieke 

kwaliteiten van Kevin, welke zich uitten in allerlei knutsel- 

en plakwerk met karton, waaruit de meest fraaie 

creaties ontstonden. Het allereerste schilderij dat Kevin 

creëerde op ca. 6-jarige leeftijd, hebben zijn ouders 

ingelijst, bewaard en aan mij getoond. Schitterend 

zoals Kevin hier reeds omgaat met het kleurenpallet 

en zijn fantasie laat spreken. De figuren die hij op dit 

schilderij afbeeldde zijn later nog gebruikt door een 

kledingontwerpster die haar kleding bedrukte met deze 

fraaie compositie. 

Een serieuze wens tijdens Kevin’s kindertijd was, om in 

de toekomst politieagent te worden. Moeder Karin vond 

dit, gegeven de omstandigheden, geen best idee en kon 

Kevin gelukkig overtuigen van diens epilepsie-handicap 

die binnen het politieapparaat niet geaccepteerd zou 

worden. Bovendien, aldus Karin richting Kevin, staat 

nu al vast dat jouw beroep ‘Kunstenaar’ wordt met de 

hoofdletter K, hetgeen dan ook geschiedde!
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GELUK BIJ ‘N ONGELUK

‘Geluk bij ’n ongeluk’ was dat, tijdens Kevin’s intern 

verblijf op Kempenhaeghe, hij werd ‘gescreend’ op 

zijn artistieke kwaliteiten. Dientengevolge werd hij 

in de gelegenheid gesteld zijn artisticiteit verder te 

ontplooien in het zeer professioneel opgezette atelier 

van Kempenhaeghe, ‘Kempro’ geheten. Twee dagen 

per week is Kevin steevast bezig in het Kempro-atelier 

met allerlei artistieke activiteiten. Van schilderen tot 

tekenen, pottenbakken, weven en keramiekbewerking, 

van al deze markten is hij thuis en stijgen zijn kwaliteiten 

ver boven de middenmoot uit. Als voorbeeld en bewijs 

hiervoor toont hij me vol trots een zelfontworpen 

keramieken vaas welke hij ‘in serie’ vervaardigde voor 

een winkelbedrijf uit Den Bosch en welke vazen daar in 

no-time waren uitverkocht. Al deze activiteiten bleken 

naar de zin van Kevin nog niet voldoende te zijn, dus 

nam hij in zijn vrije tijd op de afdeling het borduren ter 

hand. Op linnen- of canvasdoek schetst hij eerst het 

ontwerp waarna het doek met naald en draad wordt 

ingevuld met de meest kleurrijke borduursels.

E.e.a. laat zich dan ook vertalen in succesvolle exposities 

‘all over the world’ waar werken van Kevin zijn te 

bewonderen. Dagelijks zijn deze werken te zien in de 

vaste expositieruimte van Kempro en incidenteel in 

andere gelegenheden. Zo exposeerde hij onlangs nog 

in conferentieoord ‘De Kapellerput’ tijdens het zeer 

geslaagde en drukbezochte manifest ‘Kunstsmullen’. 

Maar ook in Londen zijn een vijftal schilderijen van Kevin 

wekenlang te bewonderen geweest, als opmaat voor 

een wereldwijde expositie.

Van mij mag deze bijzonder aardige en talentvolle 

jongeman naast zijn schoenen gaan lopen. Kevin 

daarentegen blijft de nuchterheid zelve; bescheidenheid 

siert hem. Maar de RKSV Heeze mag bijzonder trots zijn 

op ’n lid als Kevin van der Heijden, van wie we nog vaak 

zullen horen!

Ad en Karin, hartelijk bedankt voor jullie tijd en 

gastvrijheid en voor dit bijzondere, en helaas soms 

confronterende, gesprek.

TIP VAN DE REDACTIE:

Kijk eens op de website van Galerie Kempro. 

Kevin wordt hier als volgt omschreven: 

Kunstenaar en ambachtsman Kevin is een 

meester in het tekenen van allerlei gebouwen. 

Zonder liniaal zet hij rechte lijnen neer. Zijn 

kracht zit vooral in zijn oog voor detail. 

De perspectivische vervormingen die in 

zijn tekeningen zitten maken dat ze direct 

herkenbaar zijn. Ze maken zijn werk ook extra 

charmant.

www.kempro.nl, kijk in menu kunstatelier en 

kijk bij Kevin van der Heijden. Verwonder u!
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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
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Antoine Burgemeister kocht enige tijd geleden dit pand met de bedoeling 

om zich hier te vestigen als zelfstandig assurantie-ondernemer. Niet geheel 

onverwacht kwam Antoine echter al snel in contact met overbuurman Olav 

Veldhuizen (Makelaardij Olav) en deed hem het voorstel hun krachten te 

bundelen. Mede onder invloed van een veranderende markteconomie én met 

de blik gericht op een zekere en gegarandeerde toekomst, besloten Antoine 

(Financiële Adviezen/Verzekeringen) en Olav (Makelaardij) daarna al snel hun 

beider specialismen te bundelen om daarmee hun cliënten een sublieme 

en optimale extra service te kunnen bieden. Haast letterlijk kunnen aspirant 

huizenkopers hierdoor profiteren van een ‘one-door-shopping’ (alles onder 1 

dak).

Alles begint natuurlijk met de aan- en/of verkoop van een woning. Het 

logische gevolg hierop betreft meestal de financiering (hypotheek), waarna 

tot slot een noodzakelijke (en soms verplichte) woonhuisverzekering niet 

Pal tegenover het kantoor van Makelaardij OLAV is 

sinds kort OLAV Hypotheken en Financiële Adviezen 

gevestigd in een bijzonder fraai en compleet nieuw 

ingericht kantoorpand aan de Kapelstraat 36.

kan/mag ontbreken. ‘Drie elementaire zaken waarin wij de 

aspirant koper op een echt onafhankelijke, transparante, 

goedkopere doch tevens betere wijze van dienst kunnen 

zijn’, aldus de gemotiveerde uitspraak van Antoine 

Burgemeister. Daarin bijgestaan door collega Klaas 

Verbeek (jawel, ónze Klaas van Heeze 3) die er nog ’n 

schepje bovenop doet met de mededeling dat; ‘dit alles 

bovendien geschiedt in een intieme, gemoedelijke sfeer welke zo 

belangrijk en tevens kenmerkend is voor het ontstaan van een 

persoonlijke “touch” met de klant’. Allemaal met de bedoeling 

om met deze klant, middels dit totaalpakket, een langdurige 

relatie aan te gaan en hierdoor een gedegen nazorg te 

garanderen’, aldus een erg enthousiaste Klaas Verbeek.

Alle adviezen en handelingen van het kantoor zijn conform 

gecertificeerde systemen (Adfiz), uitgevoerd onder controle 

van Autoriteit Financiële Markten (AFM) en conform de 

Wet op het financieel toezicht (Wft), doch afgestemd 

op de persoonlijke behoefte van de klant. Zo kunnen 

klanten bij het kantoor terecht voor al hun vragen omtrent 

verzekeringen. Zo wordt voor de klant een geschikt 

pakket aan verzekeringen gemaakt en indien gewenst ook 

afgesloten.

Graag nodigen beide heren u hierbij uit om de 

meerwaarde van hun specifieke pakket te bewijzen d.m.v. 

een persoonsgericht advies tijdens een geheel vrijblijvend 

en gratis gesprek. Dit alles natuurlijk onder het genot van 

een ‘bakske’ koffie welke (volgens eigen ondervinding - 

red.) erg lekker was.

Tot slot wil Olav Veldhuizen nog bevestigen dat hij graag 

op maatschappelijke basis en op creatieve wijze de 

sponsoring met de RKSV Heeze wil bestendigen. Waarvoor 

bij deze, namens LINK, onze oprechte dank.

OLAV HYPOTHEKEN – 
FINANCIËLE ADVIEZEN
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BELOFTE
MAAKT
SCHULD

HOE IS HET IN DE USA?
Tekst: MARK BAKERMANS • Inleiding: PETER VAN HOEK • Beeld: FAM. BAKERMANS

In de vorige LINK-editie (nr.4)
heb ik u, vanwege ruimtegebrek, 
beloofd in een van de komende 
edities het relaas weer te geven 
zoals opgetekend door Mark 
Bakermans, over het reilen en
zeilen van zijn gezin in de USA 
(woonplaats Detroit). In deze LINK 
kom ik graag mijn belofte na.

Wanneer deze LINK bij u op de deurmat valt is 

het inmiddels al weer ’n dik half jaar geleden 

dat Mark met zijn gezin de Atlantische Oceaan 

overstak om aan de overkant een geheel nieuwe 

toekomst op te bouwen. Niet alleen voor de 

familie Bakermans doch zeker ook voor ons (de 

achterblijvers) was het wel even wennen aan 

deze nieuwe situatie. Immers het gemis van de 

zeer frequente en intense aanwezigheid van de 

familie Bakermans op de Heezer voetbalvelden 

dient niet te worden onderschat. Het fanatisme, 

de gedrevenheid en ambities van Zef, Ties en 

Boet worden gemist in de diverse jeugdelftallen 

van de RKSV Heeze. En wat te denken van de 

voetbalkennis en het leiderschap van Mark? Zie 

dat allemaal maar eens op te vangen of in te 

vullen.
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Natuurlijk dramatiseer ik hier enigszins, maar toch, 

van mij mogen ze direct weer komen opdraven. 

Voorlopig is dit echter niet aan de orde en berust 

ik in de wetenschap dat afstanden momenteel erg 

gemakkelijk overbrugd worden d.m.v. de moderne 

communicatie, hetgeen mag blijken uit onderstaand 

verslag.

MARK VERTELT: “ONS LEVENTJE IN DE USA”

Zoals inderdaad destijds door Peter van Hoek werd 

aangegeven, zijn we in juli met ons gezin naar de USA 

vertrokken. Na de gebruikelijke afscheidsfeesten zijn 

we op 17 juli ’s ochtends vertrokken.

De eerste 3 weken hebben we onze zomervakantie 

in het oosten van Amerika doorgebracht. Van Detroit 

via Niagara Falls naar Boston, New York, Philadelphia, 

Washington en weer terug naar Detroit. In totaal 

hebben we meer dan 5000 km gereden.

Het eerste wat we gedaan hebben is een voetbal 

(soccer) wedstrijd bezoeken in het baseball stadion van 

de Tigers in Detroit. Daar speelde Paris Saint Germain 

tegen AS Roma met als doel het soccer in Amerika te 

promoten. Het was een mooie avond met een saaie 

wedstrijd en Amerikanen die vooral klapten en juichten 

als de bal hard en hoog werd geschoten of als er een 

verkoper met hotdogs, bier en grote bekers Coke op de 

tribune kwam. Over soccer kunnen we de Amerikanen 

nog wel wat bijbrengen, dachten we toen. 

HOE IS HET IN DE USA?
Tekst: MARK BAKERMANS • Inleiding: PETER VAN HOEK • Beeld: FAM. BAKERMANS

Wat wel ontzettend mooi is om te zien, is het 

enthousiasme van de Amerikanen met betrekking 

tot sport in het algemeen en het feit dat het 

bezoeken van een stadion een echt familie-uitje 

is. Jong en oud, zwart en wit, jongens en meisjes 

(zelfs baby’s) tref je er aan, en het maakt niet uit 

voor welke club je bent. Iedereen gaat samen 

naar het stadion en geniet van de wedstrijd, het 

eten en drinken en het entertainment om de 

wedstrijd heen.

We zijn intussen ook naar een honkbalwedstrijd 

geweest in New York (tussen de Yankees en de 

Tigers uit Detroit), naar een basketbalwedstrijd 

in Detroit van de Pistons, een ijshockeywedstrijd 

van de Red Wings, en binnenkort gaan we naar de 

Lions (American football). Iedere keer een show 

van formaat. Zelfs als je niets van het spelletje 

begrijpt.

Het is de beleving, het enthousiasme, het 

entertainment en alles bij elkaar heb je een 

fantastische avond of middag. Het begint met 

een uitvoering van het volkslied en daarna word 

je continu vermaakt en heb je van alles te zien, 

waarbij de wedstrijd niet altijd het belangrijkste 

lijkt te zijn. Behalve de laatste 5 à 10 minuten, 

want de uitslag is wel van absoluut belang. Dat 

telt! Dat is dan ook samengevat waar het in 

Amerika vaak om draait. 
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Scoren en het eindresultaat is waar het om gaat. 

Een gelijkspel bestaat niet.In die zin snapt de 

gemiddelde Amerikaan niet dat een voetbalwedstrijd 

die eindigt in een gelijkspel toch leuk kan zijn. En 

geconcentreerd 45 minuten naar een wedstrijd 

kijken is men ook niet gewend.

Het voetbal is bezig aan een echte opmars. Veel 

kinderen spelen het op school en er komen 

ook steeds meer clubs en mogelijkheden om te 

voetballen. Zef heeft in het Highschool soccer 

team gespeeld. De scholen uit de regio spelen 

tegen elkaar en bij aanvang van iedere wedstrijd 

wordt het volkslied gespeeld en moet iedereen 

gaan staan (het liefst met de hand op het hart) en 

naar de vlag kijken. Dat was wel even wennen voor 

Zef. De sportfaciliteiten die ze daar hebben zijn 

fantastisch. Sporthallen, een zwembad, meerdere 

kunstgrasvelden waar American Football, Soccer, 

Hockey en Lacrosse gespeeld wordt, Tennisbanen 

en Honkbalvelden. Alles is aanwezig en beschikbaar. 

Ties en Boet hebben in het schoolvoetbalteam van 

de Middle School gespeeld.

Nu het schoolvoetbal afgelopen is – er wordt alleen 

in het najaar gespeeld -, zijn de jongens ook lid 

geworden van een voetbalclub “United FC Michigan”. 

De faciliteiten zijn ook daar fantastisch. Vier volledig 

overdekte  kunstgrasvelden (in de winter kan het 

hier -20 graden Celsius zijn)  en nog een aantal 

velden in de buitenlucht. Iedere dag volledig vol met 

voetballende jongens, meisjes en later op de avond 

ook volwassenen. Zelfs ik heb mijn eerste wedstrijdje 

8 tegen 8 op een half veld alweer meegepakt met 5 

dagen spierpijn als gevolg….

Soccer wordt steeds populairder in Amerika en daar 

zullen wij ons steentje aan proberen bij te dragen. 

Buiten het voetbal gaat het ons ook goed. We wonen 

op een fijne plek, een stuk ten noorden van de stad 

met veel natuur en ruimte in de omgeving. Tot eind 

oktober is het heel mooi weer geweest en nu (begin 

november) wordt het kouder en vriest het af en toe. 

Iedereen zegt dat de winters heel koud zijn, maar 

wij kijken er toch naar uit. Vlak bij ons huis zijn veel 

meertjes en daar kunnen we dan schaatsen, en er 

zijn ook een paar heuvels waar we kunnen skiën en 

sleeën.Al met al gaat het goed met ons, we voelen 

ons thuis en gaan hier nog een leuke tijd beleven. We 

zullen jullie op de hoogte houden van onze (voetbal)

belevenissen.

Groeten, Mark, Carolien, Zef, Ties en Boet.

HOE IS HET IN DE USA?
Tekst: MARK BAKERMANS • Inleiding: PETER VAN HOEK • Beeld: FAM. BAKERMANS
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MO19
KAMPIOEN

NA
ZINDERENDE

WEDSTRIJD

Op donderdagavond 21 december speelden onze meiden van MO19-1 hun 
kampioenswedstrijd, en wel tegen Terlo in Bergeijk. Er moest gewonnen worden
met minimaal een doelpunt verschil. Bij gelijkspel zou Terlo kampioen zijn.

Tijdens de wedstrijdbespreking hadden onze meiden 

al samen met de begeleiding besloten, dat ze dit 

kampioenschap heel graag binnen wilden halen, 

zeker voor Erik en de opa van Lotte.

De wedstrijd werd een triller! Heeze kwam binnen 45 

seconden al op voorsprong. Maar ze gingen wel met 

een achterstand van 2-1 rusten. Het werd 3-1. Terlo 

ging de platte kar al langzaam uit de schuur halen. 

Maar toen kwam de ommekeer! Heeze maakte de 

3-2, de 3-3, de 3-4 en tot slot de 3-5! Wat een super 

spannende wedstrijd! En wat een ontknoping! Op 

het veld werd champagne ontkurkt en vuurwerk 

afgestoken. Er werden foto’s gemaakt. Tijdens het 

douchen galmde er een ‘stevig muziekske’. Terug in 

Heeze werd door een groot deel van de groep nog 

even gefeest bij Thuijs.

HIERONDER ENKELE REACTIES VAN SPEELSTERS:

Lotte: “In gedachten aan papa begonnen we aan de 

spannende wedstrijd. Na een behoorlijke achterstand 

zag het er niet meer naar uit dat we zouden winnen. We 

bleven vechten met als resultaat het kampioenschap. 

Papa had als trouwe fan hierbij moeten zijn en wat zou 

hij trots zijn geweest op mij en mijn team.” 

Janne: “Ik vind dat we ons kampioenschap echt hebben 

verdiend, we hebben er super hard voor gewerkt. Ik ben 

super trots op ons als team.”

Maartje (reserve-aanvoerder): “Toen we eindelijk de 

wedstrijd tegen Terlo speelden was het mistig. De overkant 

van het veld was moeilijk te zien. Het was een erg spannende 

wedstrijd en in de tweede helft liepen we uiteindelijk 

behoorlijk uit door veel goals te maken. Iedereen was blij 

toen ze eindelijk het eindsignaal hoorden! We hebben ons 

kampioenschap in stijl gevierd met chocoladebollen! Het was 

een leuke spannende avond!”

Sofie (aanvoerder): “Ik kon er die wedstrijd jammer genoeg 

niet bij zijn, maar ik ben tijdens de wedstrijd goed op de 

hoogte gehouden. Het was nog spannender per telefoon, 

dan het meedoen. Ik kan dan ook zeggen dat ik ons team 

heb zien groeien en ben ontzettend trots dat we dit hebben 

mogen bereiken!”

Trainer/leider Harry Mennen: “Wat hebben de meiden 

zich van hun beste kant laten zien, na een 3-1 achterstand 

nog terugkomen op 3-5 en het kampioenschap veilig stellen 

tegen directe concurrent Terlo. De ontlading was groot. Ik 

ben apetrots op onze kanjers.”

In het wedstrijdverslag op de website is te lezen: “Wat 

zal Erik trots zijn op ons dat we dit nog voor elkaar 

hebben gekregen.” 

Meiden en begeleiding van de MO19-1: 
Van harte proficiat!!!

NAJAARSKAMPIOENUHHH
Tekst: GERNIE HENSELMANS • Beeld: GEERT GEURTS
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IMPRESSIE
NIEUWJAARS-
RECEPTIE
De vijf beste lotenverkopers ontvingen allemaal 

een presentje op de nieuwjaarsreceptie. In totaal heeft de 

Grote Clubactie dit jaar voor een opbrengst gezorgd van 

€ 2.650! Hiermee kunnen weer leuke activiteiten voor de 

jeugd worden bekostigd.  Op de foto v.l.n.r.: Sil van Boxtel 

(JO11-3), Ruben van den Ende (JO11-1), Emiel Bancken 

(JO11-1), Mats Trouwen (JO8-2) en Jeff Michels (JO13-1). Jeff 

had de meeste loten verkocht, zoals hij voorgaande jaren 

al vaker deed. 

Supergoed gedaan jongens!!  Hartelijk 
bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan het succesvol zijn van de Grote 
Clubactie!



20 ONZE JUBILARISSEN
Beeld: ???????????????

PROFICIAT ALLE
JUBILARISSEN!



21ONZE JUBILARISSEN
Beeld: ??????????????

Staand v.l.n.r.:  Gertjan Lemmers (25), René Bosch (25), Janton Klaus (50), Theo van Gerwen (50), Johan van Bree (40), Lotte van Asten (Erik 25),

Ad Thijs (40), Toon van den Hurk (25)  Zittend v.l.n.r.: Peter Vertogen (50), Leo Schilders (25), André Stienen (25), Ton Smulders (50). 

Afwezig: Richard Vincent (25), Mark Bakermans (40).
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Nikki is 19 jaar en studeert detailhandel aan het 

Summa College in Eindhoven. Nikki voetbalt zelf 

bij Dames 1 en speelt daar het liefst als links- of 

rechtsbuiten. Nikki begon met voetballen bij de 

jongens. Nog niet zo heel lang geleden waren er 

nog helemaal geen meisjesteams bij RKSV Heeze. 

Nikki had talent en ging daarbij ook nog 3 jaar bij 

de KNVB voetballen. Ze heeft zelfs meegetraind 

voor het Nederlands Elftal. Helaas voor Nikki 

raakte ze vaak geblesseerd. Nikki: “Ik moest weg 

vanwege mijn blessures, maar het was fantastisch 

om het allemaal mee te maken, het niveau is heel 

erg hoog en je leert super veel van anderen.” 

Ondanks dat Nikki veel pijntjes had ging ze op 

lager niveau bij onze club verder met voetballen. 

Nog steeds bij de jongens, maar door de opkomst 

van het damesvoetbal is Nikki uiteindelijk 

overgestapt naar damesvoetbal. Inmiddels is Nikki 

niet meer weg te denken bij het damesvoetbal. 

Soms valt ze nog wel eens in bij MO19-1 als 

dispensatie-speelster, maar nu rijgt ze er bijna 

jaarlijks met Dames 1 een kampioenschap bij.

Buiten het zelf voetballen om is Nikki vaak bij onze 

vereniging te vinden. Nikki draagt haar steentje bij 

om de club vooruit te helpen met het werven van 

met name vrouwelijke voetballers. Ze traint sinds 

dit seizoen de MO15-1 en MO13-1. Twee teams 

trainen is niet niks. Maar vooral niet als het twee 

nieuwe teams zijn binnen de vereniging. Nikki 

heeft zelf heel veel plezier in het geven van training 

aan deze nieuwe teams: “Ze zijn heel enthousiast 

en willen heel graag leren.” Ik zelf zie Nikki altijd 

training geven en ik kan jullie verzekeren dat 

ze dat met grote klasse doet. Dit is een goede 

ontwikkeling en door goede trainers als Nikki 

komen er meer meisjes bij de club voetballen. Niet 

alleen op voetbalgebied is Nikki actief, ook buiten 

de voetbalzaken om is ze altijd wel bezig met 

RKSV Heeze. Zo heeft ze vorig jaar samen met een 

22 SUPERPROMOTOR
Tekst: RUUD LEIJSSEN  • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

SUPER- EN VROUWENPROMOTOR!

Het gebeurt niet vaak dat er vrouwen in deze rubriek als superpromoter 
aan bod komen. Hoe dat komt? Simpelweg omdat er nog te weinig 
vrouwen lid zijn van onze vereniging. Gelukkig hebben we er een aantal en 
Nikki Zomers is er daar een van en absoluut niet zomaar een.

“...ze probeert andere 
mensen aan te sporen om 
ook me te helpen”
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aantal ploeggenoten van Dames 1 de hele clubdag 

voor onze jeugd georganiseerd. Ze wil dit seizoen 

nog meer activiteiten organiseren voor onze jeugd. 

En ze is ook mee gegaan met het El Grisiokamp. 

Ook voor de oudere jeugd is Nikki altijd wel bezig 

om iets te bedenken om op zondag de kantine vol 

te krijgen. Het is haar zeker gelukt dit jaar met een 

beachparty in november. Het was een geslaagde 

zondag! Het leuke bij al de activiteiten die ze 

organiseert, is dat ze probeert andere mensen aan 

te sporen om ook mee te helpen om zo samen 

een clubgevoel te creëren. En ik moet zeggen dat 

dat haar aardig gelukt is.

 

Helaas is Nikki’s leven niet altijd rozengeur en 

maneschijn geweest. In december 2016 overleed 

haar vader plotseling. De vader van Nikki was 

vroeger ook actief bij onze vereniging en het 

verlies van haar vader heeft haar veel verdriet 

gedaan. Dat ze nu zo actief is bij de club is voor 

haar ook een afleiding: “Het is altijd een lekkere 

afleiding geweest.” 

Nikki is er een typisch voorbeeld van dat vrouwen 

echt wel actief en van waarde kunnen zijn bij de 

club. Een superactieve vrijwilliger die eigenlijk aan 

alles en iedereen denkt. Aan de jongste jeugd, 

oudere jeugd, en training geven aan een nieuw 

meidenelftal. Een dikke pluim voor Nikki; een meer 

dan verdiende superpromotor!

23SUPERPROMOTOR
Tekst: RUUD LEIJSSEN  • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

“...om zo samen een 
clubgevoel te creëren”
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Monique heeft Organisatie en Activiteiten in haar 

portefeuille. Ze wil nieuwe zaken oppakken en 

bestaande activiteiten proberen een nieuwe boost 

te geven. Een eerste voorbeeld hiervan hebben we 

al mogen ervaren: de Ledenvergadering is niet meer 

louter een formele aangelegenheid, maar tevens een 

buitengewoon gezellige avond geworden. Zo creëer 

je extra betrokkenheid van de leden bij de jaarlijkse 

vergadering, het bevordert de samenhorigheid en 

draagt bij aan de baromzet. De Spokentocht is van een 

ander goed voorbeeld. In het verleden was dit een groot 

succes, maar het is zomaar weggesluimerd. Ook dit zal 

in enigszins gewijzigde vorm nieuw leven ingeblazen 

worden.

MONIQUE MOERENHOUT:
ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN

KENNISMAKING NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tekst • ROB MUTSAERTS en Beeld • GERNIE HENSELMANS

Een van de nieuwe bestuursleden is Monique Moerenhout. Zij is geen onbekende op 

Het Lambrek. Als de ‘Moerenhoutjes’ Maurice, Ivo en Gijs hun wedstrijden spelen, 

zijn Monique en Gerard meestal present.

Eén van de speerpunten qua organisatie én activiteiten 

zal het meidenvoetbal zijn. Hier is nog heel wat te 

halen en ontwikkelen. Samen met Cees de Weijer zal 

Monique de samenwerking met DOSL onderzoeken en 

met de KNVB in gesprek gaan om de mogelijkheden te 

onderzoeken.

Wat moeten we het als leden toch waarderen dat er weer mensen zijn gevonden die de drie 

vrijgekomen plaatsen in het bestuur willen opvullen. Als alles goed gaat vindt iedereen het maar 

normaal. En in mindere tijden wordt al snel met het vingertje gewezen. Voorzitter Paul Krieckaert 

hebben we al menig keer horen zeggen “besturen is leuk”. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het niet 

vanzelfsprekend is dat plaatsen snel weer opgevuld worden met goede mensen.  Chapeau daarom 

bij voorbaat al voor onze drie nieuwe bestuursleden Monique Moerenhout, Hans Dekker en 

Peter Bancken. Met hen alle drie maken we kennis in deze LINK. Ze zijn alle drie via hun kinderen 

betrokken geraakt bij RKSV Heeze, zoals verreweg het merendeel van onze vrijwilligers. 

“...en bestaande
activiteiten een nieuwe 
boost geven.”
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Tekst • ROB MUTSAERTS en Beeld • GERNIE HENSELMANS

“Eén van de speerpunten 
qua organisatie én 
activiteiten zal het 
meisjesvoetbal zijn.”

Eén van de wensen van het nieuwe bestuur is het realiseren 

van een kunstgrasveld: “Er zal naar partners gezocht 

moeten worden, immers e.e.a. moet niet ten koste gaan 

van de financiële gezondheid van de vereniging”, aldus het 

nieuwe bestuurslid. Met name met het oog op de voortgang 

van de trainingen in het winterseizoen, is dit welhaast 

onontbeerlijk. Een kleinere maar niet minder belangrijke 

wens van Monique is dat er een vaste EHBO-er aanwezig is 

op Het Lambrek op trainings- en wedstrijddagen. 

Zowel qua Organisatie als Activiteiten is er geen 

vastomlijnde taakomschrijving. “Een aantal zaken ligt voor 

de hand, maar andere zaken komen vanzelf op je pad, 

en je moet ook zelf inventief zijn”, aldus Monique. Wat het 

1e elftal betreft is alles gericht op de doelstelling van het 

vijfjarenbeleid: het 1e elftal in de 2e klasse behouden. Dat 

heeft uiteraard gevolgen voor het jeugdbeleid.

De activiteitencommissie zal Monique samen opzetten 

met Yvonne Manders (Yvonne heeft jaren het 

penningmeesterschap op voortreffelijke wijze ingevuld en 

een gezonde vereniging achtergelaten). Monique vanuit het 

bestuur, Yvonne vanuit de Activiteitencommissie.

Monique gaat met goed gemoed aan de slag, maar heeft 

wel een vurige wens: “minder gemopper langs de lijn”.

“...wens van Monique is 
dat er een vaste EHBO-er 
aanwezig is...”
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Eerst even in het kort wie Hans Dekker is, zodat we 

weten met wie we te doen hebben.Op een rustig 

avond in huize Dekker maakte ik kennis met hem. Hij 

is geboren en getogen in Geldrop. Na de middelbare 

school (Strabrecht College) ging hij in Maastricht rechten 

studeren. Begonnen met Nederlands recht, maar toen 

bleek dat daar weinig toekomst in zat, is hij overgestapt 

op Fiscaal recht, welke studie hij heeft afgemaakt. Als 

een van de laatste lichtingen moest hij daarna in dienst

Inmiddels had hij zijn toekomstige vrouw Leoniek 

ontmoet en gingen zij samenwonen nabij 

Winkelcentrum Woensel. Voor zijn werk begon hij bij 

Coopers & Lybrand accountants. Een levenslange baan 

bij dezelfde baas was niet meer gebruikelijk. En zo werd 

na enige tijd Witlox & van den Boomen in Eindhoven 

zijn nieuwe werkgever. Toen wilden ze ook buiten 

Eindhoven gaan wonen. De schoonouders van Hans 

hadden hun domicilie in Heeze (Korenhof) gevonden 

HANS DEKKER:
PENNINGMEESTER

KENNISMAKING NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tekst • NICO VAN DER PALEN en Beeld • GERNIE HENSELMANS

Gewoon volgens de standaardprocedure bij onze voetbalclub terecht gekomen: 

kinderen gaan op voetbal, ouders komen kijken. Dan wordt er gevraagd of hij het 

jeugdteam van zijn zoon wil begeleiden. Ook wordt Hans betrokken bij een speciaal 

project en uiteindelijk gevraagd voor het penningmeesterschap. Niets nieuws onder 

de zon, zou je zo zeggen.Maar het ligt wat genuanceerder.

en hun zoektocht begon dan ook in deze contreien. 

Ze belandden in Leende (of all places!) op Het Bultje. 

Toen ze werden getipt dat er in Heeze aan de Apollo 

een huis te koop kwam, zijn ze uiteindelijk in 2001 daar 

neergestreken. Als enige jaren later de kinderen willen 

gaan voetballen, komt de RKSV Heeze in hun leven.

Oudste dochter Janne wilde van jongs af aan gaan 

voetballen. Na zwemmen probeerde ze eerst nog een 

andere sport, maar dat was toch niet wat ze zocht. 

Nee, voetballen moest het worden. En dat werd het, 

tot op de dag van vandaag. Twee jaar later meldde ook 

zoon Giel zich aan. Giel belandde in de F7. Er waren 

geen andere ouders die dat team wilden begeleiden 

en zo rolde Hans er in. Dat heeft hij maar een paar jaar 

gedaan, waarna hij het van de zijlijn bekeek. Pas toen 

vanuit de vereniging het project “Meer meiden bij het 

voetbal” werd opgezet, kwam hij weer in beeld. 

“Als ...de kinderen willen 
gaan voetballen, komt de 
RKSV Heeze in hun leven.”

“Yvonne zocht een
opvolger voor haar functie 
als penningmeester”
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Via diverse acties lukte het om 22 meiden voor het voetbal 

te strikken. Goed werk van de projectbegeleiders dus. 

Zo kon het gebeuren, dat Hans door Yvonne Manders 

benaderd werd om penningmeester te worden; Yvonne 

zocht een opvolger voor haar functie als penningmeester. 

Na enig beraad stemde hij hierin toe. Hij vindt dat je best iets 

terug mag doen voor de vereniging, waar hij, maar vooral 

zijn kinderen, het altijd goed naar de zin hebben gehad. 

Maatschappelijke betrokkenheid heet dat. Desgevraagd 

zegt Hans dat hij het kan verenigen met zijn werk. Bij de 

Fa. Welten in Vessem, waar hij nu in dienst is, verzorgt hij 

opleidingen voor o.a. financiën en pensioenzaken. Dat is 

minder hectisch. 

KENNISMAKING NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tekst • NICO VAN DER PALEN en Beeld • GERNIE HENSELMANS

“...dat je best iets terug mag 
doen voor de vereniging 
waar je kinderen het goed 
naar de zin hebben”

Van het begin af aan kwam er wel veel op hem af. Alle 

facetten van een voetbalvereniging hebben tenslotte met 

financiën te maken. Zo leerde hij echter wel de club goed 

kennen.Hij wil in ieder geval de club financieel gezond 

houden. En omdat hij toch wel was geschrokken van 

de hoge energierekening, wil hij dat gaan aanpakken. 

Binnenkort heeft hij een gesprek met de plaatselijke 

energiecorporatie. Een goed begin is het halve werk.

Hans, veel succes, maar vooral plezier, in je nieuwe functie.
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PETER BANCKEN

Peter is 51 jaar geleden geboren in Oss en daarmee dus 

een Brabander. Na diverse omzwervingen door het land 

heeft hij in Delft zijn studie Materiaalkunde afgerond. Bij 

Philips Lighting vervult Peter momenteel de functie van 

projectmanager/ontwikkelaar LED verlichting. Dit heeft 

uiteindelijk ook het gezin Bancken naar Heeze gebracht. 

Peter is getrouwd met Elise en ze hebben 2 zoons: 

Robin en Emiel. 

JEUGDCOÖRDINATOR

Via zijn zoons is Peter in contact gekomen met RKSV 

Heeze. Robin voetbalt in de JO15-1 en Emiel bij de JO11-

1. Peter vertelt: “Vanwege mijn beperkt voetbaltalent, 

heb ik ervoor gekozen om een coördinerende rol 

binnen RKSV Heeze te vervullen. Ik ben toen ingestapt 

als jeugdcoördinator. Samen met onze Emiel ben 

ik zo meegegroeid”. Toch heeft Peter wel een 

voetbalverleden. Zo is hij begonnen met voetballen 

bij Worth-Rheden, en heeft hij zijn actieve carrière op 

zijn 15de afgesloten bij RCH in Heemstede. Voor de 

voetbalkenners: RCH werd in 1953 kampioen na een 

PETER BANCKEN:
JEUGDZAKEN

KENNISMAKING NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tekst • HENK THIJSSEN en Beeld • GERNIE HENSELMANS

Na ca. 4 jaar jeugdcoördinator te zijn geweest, maakt Peter Bancken de stap naar 

voorzitter Jeugdbestuur. Of in termen zoals hij het zelf zegt: “ik heb nog nooit zo 

snel carrière gemaakt”.

beslissingswedstrijd in de Kuip tegen Eindhoven.

De rol van jeugdcoördinator wordt door meerdere 

mensen vervuld bij de club. “Je bent in feite de 

tussenpersoon tussen de ouders en de club. Je bent het 

aanspreekpunt en regelt diverse zaken zodat er door 

iedereen gewoon lekker gevoetbald kan worden”, licht 

Peter toe.

JEUGDCOMMISSIE

“Ik zag de voorzittersrol binnen de Jeugdcommissie wel 

zitten omdat ik dan mijn organisatorische kwaliteiten 

kan inzetten” begint Peter. Binnen de Jeugdcommissie 

draag je zorg voor alle activiteiten binnen de vereniging 

die tot doel hebben dat de jeugdteams samen met het 

G-team iedere zaterdag kunnen voetballen. Peter legt 

uit: “Dat is heel breed, dat loopt van de verschillende 

jeugdcoördinatoren tot de jeugdscheidsrechters of 

spelleiders bij de jongere teams. Maar je denkt ook 

na over de veldbezetting, geeft input aan de diverse 

commissies en denkt mee en organiseert diverse 

activiteiten voor de jeugd. Dit doen we niet alleen. 

Ik word geholpen door de Jeugdcommissieleden 

zelf, maar maak ook dankbaar gebruik van de vele 

vrijwilligers die RKSV Heeze kent”.

“Dus een Brabander”
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VRIJWILLIGERS

Peter is vol lof over de vele vrijwilligers die RKSV Heeze rijk 

is. “Het is een club met veel actieve vrijwilligers. Zonder hen 

zouden we als RKSV Heeze nergens zijn. Het wordt helaas 

door velen vaak onderschat wat er nodig is aan inzet om 

zo’n mooie vereniging als RKSV Heeze te laten draaien. 

Ik stond perplex toen ik de vrijwilligerslijst onder ogen 

kreeg”. Toch zou Peter graag zien dat de ouders nog meer 

betrokken raken bij het voetbal en zo hier en daar hun 

steentje bijdragen.

 

KENNISMAKING NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tekst • HENK THIJSSEN en Beeld • GERNIE HENSELMANS

“Dat het loopt zoals
het moet lopen”

“Wat ik mij nog herinner van 
mijn jeugdvoetbal”

“Zonder vrijwilligers ben je 
nergens”

AMBITIE

Als ik vraag wat Peters ambities voor de Jeugdcommissie zijn, 

komt Peter met een duidelijk beeld: “Het belangrijkste is dat de 

jeugd plezier heeft in het voetballen, daar gaat het om. Dat we 

op niveau blijven voetballen en daarnaast tevens het technisch 

niveau van de ‘standaard’ teams tot een hoger niveau brengen. 

Ook zie ik graag nog meer activiteiten. Want wat ik mij nog 

herinner van mijn tijd als jeugdvoetballer, was naast de 

kampioenschappen toch de jaarlijkse leuke voetbalactiviteiten”. 

Als nabrander zegt Peter nog: “En niet te vergeten meer 

gebruik maken van de oudere voetbaljeugd ter ondersteuning 

van de jongere jeugdteams”.

Waar Peter het zelf voor doet: “de kinderen zien genieten; en 

dat het loopt zoals het moet lopen. Dat geeft me energie”. 
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VAN HOEK DAK KERSTTOERNOOI
WEER SUCCESVOL
Totaal namen zo’n 100 kinderen deel aan het inmiddels 

traditionele het Van Hoek Dak Kersttoernooi 2017. 

Woensdag 27 december werd de aftrap gedaan door 

de oudere jeugd, JO15 en JO17. De dag erna was 

het de beurt aan de sportieve meiden, MO15/19. De 

jongere jeugd van RKSV Heeze de JO6/7/8/9 streden op 

vrijdagochtend in de Pompenmaker om de eeuwige roem. 

Vrijdagmiddag was het de beurt aan de spelers van de 

JO13, waarna zaterdagochtend 30 december de JO10/11 

het toernooi mochten afsluiten.Spannende wedstrijden, 

mooie dribbels en veel passie resulteerde in veel 

plezier en kijkgenot bij de volgestroomde tribune.  Een 

zeer sportieve week die mede door de enthousiaste 

toeschouwers, de scheidsrechters, de sponsoren “van 

Hoek Dakbedekkingen” en “Vrienden van RKSV Heeze” 

en de gastvrijheid van de Pompenmaker succesvol is 

geworden.

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

- toon interesse in de sport van je kind

- geef opbouwende kritiek

- moedig het hele team aan

- prijs de sportiviteit

- focus op het plezier

- toon positieve lichaamstaal
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MARIUS METHORST HOOFDTRAINER 
SEIZOEN 2018-2019.
Nadat bekend werd dat Noud van Buul na dit seizoen vertrekt bij 

RKSV Heeze, hebben zich diverse uitstekende kandidaten gemeld 

voor de vacante trainerspost.Na rijp beraad heeft RKSV Heeze 

gekozen voor Marius Methorst. Marius is reeds 2,5 seizoen assistent 

trainer bij RKSV Heeze en heeft in die tijd een uitstekende band 

opgebouwd met de spelersgroep en de begeleiding en kan met zijn 

ervaring en voetbalkennis de nog jonge spelersgroep verder brengen.

Ad Snoeijen wordt de assistent van Marius. Ad is op dit moment nog 

selectiespeler en zal volgend seizoen ook een belangrijke rol spelen 

als verbindingsman tussen het 1e en het 2e elftal. Aangezien er de 

nodige talentvolle jeugdspelers overkomen naar de selectie, zijn wij 

van mening dat Marius en Ad samen met de trainers van Heeze 2, een 

prima team zijn om de selectie naar een hoger voetbalniveau te tillen.

JO13-2 NOG KAMPIOEN?  JA DUS !!
De JO13-2 zat in een rare positie. Het team draaide dit seizoen 

hartstikke goed. Vóór de winterstop eindigde de JO13-2 op een derde 

plek, maar de nummer 1 had wel maar liefst twee wedstrijden meer 

gespeeld!! En de KNVB besloot om de laatste wedstrijden niet meer 

te plannen. Dus degene met meer wedstrijden (en meer punten) zou 

kampioen zijn. Dit is natuurlijk erg vreemd!!

RKSV Heeze liet het er niet bij zitten en heeft zelf in overleg met de 

KNVB een inhaalwedstrijd afgesproken, om op die manier nog voor 

het kampioenschap te gaan. En die wedstrijd hebben ze met 7-0 

gewonnen! Hierdoor kwamen ze bovenaan te staan en zijn ze alsnog 

kampioen geworden! Proficiat alle spelers en begeleiding van de 

JO13-2 met dit wel heel hardbevochten kampioenschap!!

RUUD LEIJSSEN BOEREN BRUIDEGOM
Onze eigen Ruud Leijssen is boerenbruidegom dit jaar bij de Kraaien-

vangers! Hij stapte op 20 januari met zijn boerenbruid Joy Kraayvanger 

in het huwelijksbootje. Proficiat Ruud en Joy, en heel veel plezier!

CLUBPAGINAACTIVITEITEN  KALENDER

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

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

Foto: De Kraaienvangers / T.L. Davidse
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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Ik ben homofoob. Da’s niet best. Ik zeg namelijk 

dezelfde soort teksten als René van der Gijp. Gijp kijkt 

liever naar darts dan naar Gordon die gaat trouwen. 

Ik ook. Dat schijnt homofoob te zijn. Ik ben nog erger 

dan Gijp, want in tegenstelling tot Gijp ben ik niet eens 

een liefhebber van darten. En dan toch nog liever naar 

darts kijken dan naar Gordon. Maar ja, ik kijk ook liever 

naar darts dan naar Boer Zoekt Vrouw. Zou dat duiden 

op weer een andere fobie?

Ik ben trouwens ook racistisch. Johan Derksen is van 

mening dat als je teveel Marokkaanse jongens in één 

elftal hebt, dat dat gedoe geeft. Ik constateer dat ook 

met een zekere regelmaat. Volgens Sylvana Simons 

deug ik dus ook niet. Eerder noemde Derksen de 

Gayparade “een bloemencorso van heren met een 

veter in hun reet”. Ik weet zeker dat van al degenen die 

daar in een voetbalkantine hard om kunnen lachen 

– ik ben er zo een – zo ongeveer niemand homofoob 

is. Derksen zegt zelf: “ We zeggen in het programma 

met een grote knipoog dingen die waarschijnlijk ook 

in de meeste voetbalkantines worden geroepen. Bij 

wijze van grap. Niet om wie dan ook te kwetsen”. En 

zo is het ook. We kunnen trouwens ook heel goed om 

onszelf lachen, iets wat kennelijk niet in elk wereldje 

vanzelfsprekend is.

Destijds werd Frank de Boer ook al beticht van 

homofobie. Op de vraag waarom er weinig homo’s 

voetballen, merkte hij op dat het misschien iets met 

hun motoriek te maken heeft. Half Nederland viel over 

hem heen. De andere helft (voetballend Nederland) 

begreep niet veel van dit verwijt. Iedereen die Frank de 

Boer een beetje kent, weet dat Frank helemaal geen 

homohater is. Hetzelfde lot trof trouwens al eerder 

René van der Gijp. Hij meende zeker te weten dat er in 

de voetballerij relatief weinig homo’s spelen. Vervolgens 

gooide hij er een paar plagerige opmerkingen uit, waar 

het publiek erg lacherig op reageerde. Ik ook. Ik loop 

al bijna een halve eeuw in de voetballerij mee, en denk 

dat het wel klopt wat Gijp beweert.

Woorden als racisme, homofoob en discriminatie 

worden zo gemakkelijk gebruikt. Zeg dat iemand 

‘racistisch’ is, en je hoeft je verder niet meer te 

verdedigen. Je hoeft zelfs geen argumenten te hebben. 

De ander is racistisch en deugt dus niet. 

Einde discussie. Er wordt zelfs een oproep gedaan 

aan de sponsors om het programma te boycotten. 

Farid Azarkan van DENK sloot zich bij deze oproep 

aan, zo zei hij tegen presentator Wilfred Genee tijdens 

het BNR-programma The Friday Move. Het bleek 

dat Azarkan niet eens wist wat van der Gijp gezegd 

had, maar van horen zeggen had dat er kwetsende 

opmerkingen gemaakt waren. Zo gaat dat.

Argumenten tellen niet. 

Ik verzet mij daar tegen. De voetballerij kent zo zijn 

eigen manieren. We houden heel erg van het spelletje. 

Verder nemen we het allemaal niet zo serieus. Vooral 

je beste maten jaag je met plezier de kast op om ze 

vervolgens een biertje aan te bieden. Niemand die daar 

moeilijk over doet. Integendeel, alleen goede vrienden 

doen dat. Lang niet alles is even smaakvol of geslaagd. 

Seksistisch zijn we trouwens ook, maar ik heb niet de 

indruk dat de vrouwen - die in ruime mate aanwezig 

zijn in onze voetbalkantine – zich daar aan storen. Ze 

kennen het wereldje. Ik denk dat Helène Hendriks het 

zelfs prima vindt als ze door de heren aan tafel van VI 

zo toegesproken wordt. Dan weet ze dat ze als ‘one 

of the guys’ beschouwd wordt die er bij hoort en dus 

serieus genomen wordt. 

Inmiddels heeft ook de dochter van Johan Derksen 

gereageerd. Op Twitter stelt ze schertsend te zijn 

opgevoed door een 'homofobe seksistische racist'. 

“Wist ik niet. Op mijn zestiende hing de I Have A 

Dream speech in mijn slaapkamer, droeg ik een 

regenboogarmband en was les 1: altijd onafhankelijk 

zijn van welke man ook. Ik leerde ook van mijn vader 

dat het behoud van zelfspot belangrijk is, evenals de 

vrijheid om over alles grappen te maken.”Na de oproep 

van Sylvana Simons regende het reacties op sociale 

media. Het merendeel schaart zich achter de mening 

van de VI-makers. Mooi.

    Graspol

COLUMN GRASPOL

IK BEN HOMOFOOB,
RACISTISCH EN SEKSISTISCH



34

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006
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HOE IS HET IN AMERIKA 
MET ZEF, TIES EN BOET?

Zoals je al hebt kunnen lezen in de LINK, wonen Zef (15), Ties (13) en Boet (11) 
Bakermans sinds juli 2017 in de USA, in Amerika. Voorheen speelden ze alledrie 
bij RKSV Heeze, al vanaf de mini’s. We zijn heel blij dat ze voor de LINK vragen 
wilden beantwoorden. Op deze manier blijven we een beetje op de hoogte van 
hoe het met ze is in het verre Amerika.  Super bedankt Zef, Ties en Boet!!!

1. HOE BEVALT HET IN AMERIKA? BEN JE AL EEN BEETJE GEWEND?

Boet:  In het begin was het een beetje moeilijk, maar nu ben ik gewend en bevalt het goed.

Ties:  Ik vind het wel leuk hier, want het is hier meer met sporten op school. Ik ben al gewend, ik heb me nooit  

 echt   niet gewend gevoeld. Zelfs niet op het begin. 

Zef:  Het bevalt hier goed, ik ben al gewend omdat we hier al een half jaar zijn. Ik zit al 4 maanden op school.  
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2. HOE GAAT HET OP SCHOOL? WAT ZIJN DE GROOTSTE VERSCHILLEN MET JE SCHOOL IN NEDERLAND?

Boet:  Het gaat goed. Ik zit een paar uur per dag in een speciale klas waar meer kinderen in zitten die nieuw zijn in 

  Amerika. Het zijn 3 kinderen uit het Midden Oosten, 1 Duitser en 1 Japanner. De rest van de dag zit ik in een   

 gewone klas met Amerikanen. Ik krijg kookles en iedere les heb ik een andere leraar. Net zoals op de middelbare  

 school in Nederland.

Ties:  Het gaat goed op school. Het verschil is dat je hier kan kiezen voor elk seizoen een andere sport die je   

 leuk vindt en die kun je dan na school doen.

Zef:  Op school gaat het goed. Ik heb het niet zwaar, omdat ik in Nederland op VWO zat en hier op high school   

 zitten alle niveaus door elkaar. Omdat alles in het Engels is, was het in het begin wel even wennen.

 De school begint om 7.25 uur en eindigt iedere dag om 2.30 uur. Hier heb ik vier lessen van 1,5 uur per dag.   

 De ene dag 4 vakken en de andere dag 4 andere vakken. Ik vind het hier minder streng.

3. LUKT HET MET DE TAAL?

Boet:  Yes a little bit. Het gaat iedere dag wat beter en omdat ik ook bij voetbal zit en afspreek met Amerikaanse   

 vriendjes leer ik het sneller.

Ties:  Ja, het lukt wel met de taal, maar soms zou ik toch liever Nederlands praten.

Zef: Het gaat steeds beter. Ze praten hier wel heel snel, dus soms versta ik het niet. Nu we hier een half jaar 

  wonen, spreek ik de taal al wel een stuk beter dan eerst. 

4. WAT VIND JE HET ALLERLEUKSTE NU IN DE USA? 

Boet:  Soccer. Ik zit bij United FC.

Ties:  Ik vind het leukste het voetballen. 

Zef:  Dat ik was geselecteerd voor het junior soccer team van de high school. Hierdoor heb ik meteen vrienden   

 gemaakt en geleerd dat voetballen hier heel anders is dan in Nederland.

5. ZIJN ER OOK DINGEN DIE JE NIET ZO LEUK VINDT IN DE USA?

Boet: Ik mis mijn vrienden uit Heeze, maar ik kan ook Facetimen en Fifa met hun spelen. Hier spelen kinderen   

 niet echt op straat en kan ik niet even te voet of op de fiets naar een vriendje gaan.

Ties: Dat ik niet zo naar vrienden kan fietsen of lopen, alles is hier ver van elkaar af. Ik mis mijn vrienden en familie wel.

Zef: Dat je niet zomaar ergens heen kan fietsen, de afstanden zijn groot en kinderen fietsen hier niet.    

 Sommige vrienden van mij rijden al auto, je mag al op je 16e autorijden dus misschien ga ik ook wel mijn   

 rijbewijs hier halen.

6. WAT VIND JE HET GROOTSTE VERSCHIL MET NEDERLAND? 

Boet:  School is anders, maar wel leuk. Als deze school in Nederland zou zijn, zou dat mijn lievelingsschool zijn.

Ties:  Dat je niet zomaar snel ergens naar toe kan, je moet bijna altijd met de auto.

Zef:  Het weer hier is fijner. De lucht is vaak helder en open. In de zomer is het heel warm (30 graden +) met   

 blauwe lucht en een beetje wind en in de winter is het heel koud (tot -20 graden) met veel sneeuw en ijs,   

 maar ook vaak met strak blauwe lucht.
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7. KUNNEN DE AMERIKANEN VOETBALLEN? IS HET VOETBALLEN IN DE USA NET ZO LEUK ALS BIJ RKSV HEEZE? 

Boet:  Ja ze zijn best goed. Het eerste team van onder 13 is beter dan bij Heeze en het tweede team slechter. Het is  

 in Nederland leuker, want daar speelde ik met mijn vrienden.

Ties: Bij mijn voetbalclub kunnen ze wel voetballen, maar op school was het minder. Het is bijna net zo leuk, maar  

 in Nederland is het buiten en hier binnen in een hal want in de winter kan het -20 graden zijn. Ik vind buiten fijner. 

Zef:  De Amerikanen kunnen zeker voetballen, maar hier is het een veel fysieker spel. Ze passen de bal minder  

 af en klappen er harder op. Maar ze zijn ook positiever tegen elkaar en hebben respect voor de scheids. Ik  

 vind het voetballen in Heeze eerlijk gezegd leuker, want het is meer een team, er wordt meer gepasst en je  

 fietst samen naar de voetbal en blijft daarna nog op de club om te kijken of te voetballen met je vrienden.

8. DOE JE OOK AAN ANDERE SPORTEN?

Boet:  Op school heb ik iedere dag gym en we doen altijd 2 weken 1 soort sport. Bijvoorbeeld basketbal, frisbee en soccer.

Ties:  Met gym doen we van allerlei andere sporten zoals basketbal, frisbee. We gaan nog skeeleren.

Zef:  Nee, maar op school heb ik met gym wel al heel veel Amerikaanse sporten gespeeld, zoals: basketbal,  

 American football en frisbee.

9. WAT VOOR SOORT ETEN VIND JE HET LEKKERSTE IN DE USA? EN WAT VOND JE HET LEKKERSTE IN NL? 

Boet:  Pizza Peperoni van Little Caesars (hebben ze ook in het stadion van de Red Wings en Pistons). In Nederland  

 was het een frikandel speciaal en daar heb ik nou zoooo’n zin in.

Ties:  Hier eten we vaker sushi en dat vind ik lekker. Er is hier nergens een friettent en ik hou heel erg van friet en  

 frikandellen, dus dat mis ik wel.

Zef:  Pizza van Little Caesars, een bekende pizza keten in Detroit. Ik mis de tosti’s in de kantine na de wedstrijd :)

10. WIL JE VERDER NOG WAT ZEGGEN OF VERTELLEN? HEB JE BIJV. IETS LEUKS OF GRAPPIGS MEEGEMAAKT?

Boet:  Onderweg naar school hebben we een keer bijna een hert aangereden en dat was echt schrikken. Het hert  

 stak zomaar de weg over.

Ties:   Ja, ik was met vrienden met Halloween langs de deuren gegaan. Daarmee heb ik heel veel chocola opgehaald.  

 Bij een derde van de huizen kreeg ik hele grote repen chocola. Dat had ik in Nederland nog nooit gedaan.

Zef:  Ik ben de enige die op een Nederlandse fiets naar school gaat. Iedereen gaat met de auto of de bus. Dus de  

 halve school kent mij al van mijn fiets. Ze hebben nog nooit zo’n fiets gezien met een rekje voorop.

 Wat ik ook grappig vond, is dat bij mijn eerste soccer wedstrijd op mijn high school opeens het volkslied  

 werd afgespeeld. Iedereen keek naar de Amerikaanse vlag en hield zijn rechterhand op zijn hart. Ik wist niet  

 dat dit ging gebeuren, maar ik deed gewoon hetzelfde. Dit is blijkbaar normaal voor elke sportwedstrijd die ze spelen.  



3838



3939




