


32

11 Sponsor in beeld
 Car Cleaning
12 Superpromotor
 Pé Giller
22  Scheids wat doe je?
25 Positief coachen
30  Clubpagina
34  Jeugdpredactie
39 Zaterdagimpressie

21 ANDERE TIJDEN WIL HENSELMANS

26

COLUMNS 
5 Voorzitter

33 Graspol

INHOUD

LINK • COLOFON
Eindredactie:  Johan van de Water
 Gernie Henselmans
 
Redactie:   Nico van der Palen
 Rob Mutsaerts
 Peter van Hoek
 Henk Thijssen
 Demi Sperber
 
Columnisten: Paul Krieckaert
 Graspol

Jeugdredactie: Ruud Leijssen
 Daan Dijstelbloem 
 Joep van Mierlo

Fotografie:    Egon van der Linden
 Gernie Henselmans
 Wilma Cuijten

Bezorging:       Nico van der Palen

Algemene info: www.rksvheeze.nl 
 info@rksvheeze.nl

Vormgeving:       
tableaux / www.tableaux.nl

Advertentieverkoop:
sponsor@rksvheeze.nl

Redactie-adres: 
redactie@rksvheeze.nl / 06 - 10829588

Gehele of gedeeltelijke overname van het 
gepubliceerde in dit blad is, behoudens 
toestemming van de redactie, niet toegestaan.

FAMILIE VAN
CHRIS DE
RUIJTER

16 TER NAGEDACHTENIS AAN
 RICK BEENDERS - HEEZE 7

6 SCHAATSBAAN
HET LAMBREK



54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

DE IJSBAAN
COMMISSIE

Vorst en voetbal gaan niet goed 
samen, maar bij onze club wordt 
daar niet om getreurd.

De staart van februari wordt een vorstperiode, en onze 

rayonhoofden hebben hun plannen al klaar. Veld 6 wordt 

weer een ijsbaan. 

Maar als ik dat zo zeg, klinkt het simpel en logisch. En dat is 

het niet.Het is zelfs heel bijzonder.

In een tijd waarin we onze leden alleen nog genderneutraal 

aanspreken als speler of niet-speler, we geen zwarte piet 

meer hebben als Sinterklaas het Lambrek aandoet en 

kinderen geen cowboy of indiaan meer mogen spelen (ja, 

niet lachen; daar wordt echt serieus over geschreven in 

kranten), hebben wij nog gewoon een succesvol zelfsturend 

team (en daar worden hele managementboeken over 

volgeschreven). Ja, wel een team wat grotendeels uit 

witte mannen bestaat, dus als bestuur zouden we dat 

zelfsturende team het stuur moeten afpakken. Want we 

moeten ons diversiteitsbeleid loslaten op dit team. Dit team 

moet een afspiegeling worden van de maatschappij en, o ja, 

we moeten wel zorgen dat we de privacywetgeving volgen. 

Dus geen foto’s met herkenbare mensen op internet.

Wat heeft dit in godsnaam met de ijsbaan commissie te 

maken, zult U zeggen. Eigenlijk alles. De ijsbaan commissie 

acteert “zoals vroeger”. Een groep mensen besluit samen 

om een ijsbaan aan te leggen en iedereen die daarin mee 

wil doen vindt z’n rol. En dan gaat het gebeuren. 

Helemaal in lijn met de missie van onze club: “de club is een 

leuke hobby voor iedereen”.

Het voordeel van zo’n ad hoc commissie is ook, dat we niet 

weken van tevoren een vergunning kunnen aanvragen. We 

hebben ook geen tijd om ons af te vragen wat te doen als 

er iets fout gaat. Dat lossen we op als we er voor staan.Wat 

een verademing. Het lijkt tegenwoordig wel dat we bij een 

plan eerst 100 problemen verzinnen en daarna nog 

200 regeltjes waaraan we ons moeten houden. Zo niet 

de ijsbaan commissie. Mogen we daar als voetbalclub 

trots op zijn aub?  We zijn overigens niet alleen trots op 

het financiële resultaat van de hele actie, maar ook op het 

feit dat we ons als club weer zo duidelijk hebben kunnen 

presenteren als onderdeel van onze gemeenschap. 

Rondom het tijdstip van de “wording” van de ijsbaan, 

werd ook de introductie van het walking football gedaan. 

En jawel hoor, ook hier weer een bijzondere prestatie 

van onze club. De verantwoordelijke van PSV kwam 

een voordracht geven en verbaasde zich over het feit 

dat er zo’n 25 man op afgekomen was. Dat had hij nog 

nergens gezien. De meeste clubs beginnen met een paar 

geinteresseerden die dan eerst een jaar bij PSV voetballen 

voordat ze terug gaan naar hun eigen club.Dat gaan wij 

anders doen. Wij beginnen gewoon meteen met een groep 

binnen onze eigen vereniging. Top.

Tot slot nog even een update over kunstgras en energie. 

We zijn op dit moment in intensief overleg met de hockey 

club, sportraad en gemeente over een “masterplan” voor 

het Lambrek. Dat heeft alles te maken met gebouwen, 

velden en energieverbruik. We willen geen dingen dubbel 

doen en we willen dingen doen die ons voor jaren vooruit 

helpen. Dat doen we nu dus in een groter geheel met 

genoemde partijen. Als we samen met de hockey club 

aan tafel zitten bij de gemeente, dan vertegenwoordigen 

we zo’n 1400 leden! Dat is een kwart van alle sportenden 

in Heeze en dan kunnen we ook van de gemeente steun 

verwachten. Wordt vervolgd.

Tot ziens op het Lambrek!

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Chris de Ruijter is geen geboren Heezenaar en 

voetbalde zelf nooit bij RKSV Heeze. Maar zijn vrouw 

Annemiek (evenmin Heezerse overigens) werkt bij 

de gemeente in Heeze. En via haar werk ontstond in 

1985 hèt contact met onze club! Op een feestje van de 

gemeente raakte Chris aan de praat met Annemieks 

collega’s Fred Doezé en Johan van Hoof. Niet veel later 

was Chris vrijwilliger bij RSKV Heeze! Met dank aan Fred 

en Johan! Chris en Annemiek (beiden afkomstig uit 

Eindhoven) waren toen net in Heeze komen wonen. 

Sinds die tijd zet Chris zich onafgebroken in voor onze 

club. Chris’ voetbalroots liggen bij Voetbalvereniging 

Acht. Begin jaren ’80 was hij daar al jeugdleider 

geworden. Maar met de verhuizing in 1985 verruilde hij 

Voetbalvereniging Acht voor RKSV Heeze, alhoewel hij 

zelf nog verschillende jaren in Acht bleef voetballen.   

GEEN DRUKTEMAKERS
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Op een zonnige wintermiddag bezoek ik de familie De Ruijter. Al weer ruim drie 

decennia lang is Chris een zeer gewaardeerd vrijwilliger bij RKSV Heeze. Hij is tot 

erelid benoemd door toenmalig voorzitter Harrie van Overveld. Tegenwoordig 

verricht hij zijn taken vooral achter de schermen, terwijl beide zoons hun 

wedstrijden spelen bij de senioren.

Chris begon zijn vrijwilligersloopbaan in Heeze als 

trainer/leider van een A-elftal. Al snel werd gezien dat 

hij meer in zijn mars had en in no-time zat hij in het 

jeugdbestuur. Daar maakt hij al jarenlang deel van uit. 

Chris: “Toen Teun en Wout in de jeugd voetbalden heb 

ik een trainerscursus gevolgd en ben daarna een paar 

jaar trainer geweest bij zowel Teun als Wout. In die jaren 

ben ik niet actief geweest voor het jeugdbestuur. Maar 

verder eigenlijk wel.” En nog altijd is Chris actief binnen 

de jeugdcommissie. Als wedstrijdsecretaris zorgt hij 

dat de niet door de KNVB geplande wedstrijden op de 

website komen (wedstrijden georganiseerd door de 

KNVB komen automatisch op de website). Hij maakt 

de indeling voor kleedkamers en velden. En hij maakt 

het vervoerschema voor de uitwedstrijden bij de jeugd. 

Chris: “Dat vervoersschema, dat was wel een goede 

zet. Ouders weten voortaan ruim van tevoren wanneer 

ze moeten zorgen voor vervoer bij uitwedstrijden van 

hun kind. Het is voor iedereen duidelijk. Mocht het 

een keer niet uitkomen, dan moeten ze iets regelen. 

Iedereen komt aan de beurt.” Annemiek vult aan: “Het 

systeem houdt er ook nog rekening mee  dat wanneer 

je meerdere kinderen hebt voetballen, je niet voor 

allebei de kinderen tegelijk hoeft te rijden. Want dat 

weten wij zelf ook. Als je bij de ene moet rijden kun je 

dat niet tegelijk ook bij de andere doen.” Chris over de 

tijd voordat het vervoersschema bestond: “Voorheen 

moesten leiders altijd zelf het vervoer regelen. Dat 

was voor hen een heel gedoe en vaak reden steeds 

dezelfde ouders. Daar wilden we vanaf. Eigenlijk weet ik 

niet meer precies hoe we toen begonnen zijn met het 

vervoerschema, maar ondertussen werkt het alweer 

vele jaren goed. In het begin had nog niet iedereen 

een auto tot zijn beschikking, maar dan werd bijv. een 

familielid ingeschakeld. Of in plaats van te rijden kon hij 

dan bijvoorbeeld een ander klusje doen voor de club.”  

Met een goed gevoel kijkt Chris terug op zijn beginjaren 

in het jeugdbestuur. Chris: “We vergaderden altijd 

“op een feestje van de 
gemeente raakte Chris aan 
de praat met...“

“Dat vervoersschema, dat 
was wel een goede zet”
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bij iemand thuis, meestal eens per maand. Internet 

hadden we niet en ook geen mobiele telefoon of 

smartphone. We begonnen altijd met koffie en gebak, 

gevolgd door een biertje of een borrel en aan het einde 

van de avond kwam er meestal wel een lekkere hap uit 

de frietpan aan te pas. Het waren gezellige avonden 

en het werd altijd nachtwerk. We deden het werk toen 

met minder mensen. Waar we nu voor nagenoeg elke 

categorie een coördinator hebben, hadden we toen 

één persoon die de A-B-C jeugd deed en iemand voor 

de D-E-F. Het is wel beter nu het meer verdeeld is, 

per categorie een coördinator alhoewel we nog wat 

vacatures hebben. Wel gaat het er nu meer zakelijk 

aan toe. Vergaderingen zijn op het sportpark, gebak is 

er niet meer bij en in de koelkast ligt geen biertje meer 

koud.” Tijden veranderen. 

Oudste zoon Teun (25) voetbalt al sinds de mini’s (als 

die toen al bestonden). Meestal speelde hij in eerste 

elftallen. Vanuit de A-jeugd ging hij voetballen bij de 

lagere senioren. Hij begon in Heeze 5 en speelt nu in 

Het Derde.  

Van lieverlee komt hij dus steeds een team hoger! Teun: 

“Doordat steeds mensen stopten werd ons team al een 

paar keer samengevoegd met een ander elftal. Vorig 

seizoen werden we met Heeze 5 nog kampioen. Nu 

speel ik in Heeze 3.” Teun lacht: “Volgend jaar gaan we 

samen met het 2e en het jaar daarop voetballen we 

in het 1e!” Teun voetbalt nog steeds met veel plezier. 

Trainen lukt niet meer. Dat is vanwege te weinig animo 

en zijn werk lastig te combineren. Want hij heeft een 

drukke baan en woont in Den Bosch. Voor zijn werk 

verblijft hij doorgaans enkele dagen (en nachten) 

per week in Luxemburg. Hij houdt zich daar bezig 

met de implementatie van boekhoudsoftware in de 

vastgoedbranche. Voordat zijn project in Luxemburg 

van start ging woonde en werkte hij in Amsterdam. 

Toen was het ook al niet te doen om even te komen 

trainen in Heeze. Omdat hij zo’n drukke baan heeft is hij 

ook gestopt met de organisatie van de Engelandreis. Dit 

heeft hij een jaar of vier gedaan samen met vrienden. 

Doordat hij de tijd niet meer heeft om dit  – naar zijn 

strenge normen – goed te organiseren, vond hij het tijd 

om ermee te stoppen. Teun: “Als ik iets doe wil ik het 

goed kunnen doen. En dat lukte niet meer.” 

Jongste zoon Wout (23) speelt in Heeze 8. Ook hij 

voetbalt al vanaf de mini-leeftijd. In tegenstelling tot zijn 

broer speelde hij meestal in lagere teams. Het plezier 

was er niet minder om! Vorig jaar studeerde Wout 

af op de TU/e, op technische bedrijfskunde. Sinds 

november werkt hij bij ASML. Het ziet er naar uit dat 

hij voorlopig nog wel even thuis blijft wonen. Bij Heeze 

8 heeft hij het goed naar zijn zin. Elk jaar wordt er wel 

wat georganiseerd gedurende het seizoen. En een 

afsluiting met een barbecue is vaste prik. Wout: “Bij het 

achtste hebben we een pot die (rijkelijk) gevuld wordt 

door boetes van – notoire –  laatkomers. Als iemand 

te laat is voor de wedstrijd, betaalt hij een boete. 

Wanneer iemand niet komt opdagen, is de boete 

aanzienlijk hoger. Max Beerkens houdt het boeteboekje 

met plezier bij. Iedereen neemt het sportief op. Er is 

nooit gedoe over.” Wout was in zijn jeugd nog ooit 

scheidsrechter (net als zijn broer) en bezorger van het 

Rood-Groentje en later van de LINK.

 

Dochter Anouk heeft niet veel met voetbal. Uit zichzelf 

ging ze haar broertjes dan ook echt niet aanmoedigen. 

Anouk nu lachend: “Ik ging alleen mee als ik moest.” 

Toch heeft ze nog  een tijdje gewerkt bij de voetbal, 

namelijk in de kantine. Ze was dan ook blij toen er een 

extra televisie kwam in Huize De Ruijter. Vanaf dat 

moment kon zij haar eigen programma’s kijken als er 

weer eens – zoals zo vaak - voetbal op tv was. Anouk 

werkt als juriste bij Simac in Veldhoven en woont in 

Eindhoven. 

Annemiek heeft nooit een hekel gehad aan voetballen. 

Sterker nog, ze is sinds de jongens ermee begonnen 

eigenlijk altijd van de partij en ging ook altijd al mee 

naar de wedstrijden van Chris. Met veel plezier. En nog 

steeds gaat ze graag kijken op zondag. Annemiek: “Van 

huis uit was ik gewend dat voetbal gekeken werd. En ik 

vond dat prima. Ik keek mee. En op het werk was er op 

maandagmorgen ook niets anders dan voetbalpraat.” 

Chris herinnert zich glimlachend: “Als ik vroeger op 

woensdagavond bij Annemiek thuis kwam en er was 

voetbal op tv, dan zette schoonvader een stoel speciaal 

klaar voor mij op de eerste rang, naast hem.” 

Wat Annemiek wel jammer vindt is dat ouders bij lagere 

teams veel minder komen supporteren dan bij hogere 

teams. Annemiek: “Voor mij maakt het niet uit dat Wout 

in een lager team speelde dan Teun. Bij allebei ging ik 

kijken. Voor kinderen in lagere teams is het soms wel 

sneu als ouders maar weinig belangstelling tonen. Toch 

zie je het vaak dat in hogere teams iedereen echt veel 

fanatieker is. Ook de ouders. Best raar eigenlijk.” 

Wat voor Chris mooie momenten waren bij RKSV 

Heeze, was onder meer een kampioenschap van Teun 

met de C1 in het jaar dat hij trainer was. Het was een 

mooi feest, compleet met een platte kar. Verder heeft hij 

goede herinneringen aan toernooien in Nieuw Buinen 

met A- en B-jeugd. En ook aan de Engelandreis waar hij 

als leider mee ging. “Dat was allemaal hartstikke mooi!” 

In het dagelijks leven werkt Chris bij De Lage Landen 

in Eindhoven. Hij houdt zich bezig met automatisering, 

namelijk restore, back up en computeruitwijk. Of 

Chris nog wat wil zeggen tegen LINK lezers? “Er zijn 

meer vrijwilligers nodig! We zien toch vaak dat steeds 

hetzelfde clubje mensen verreweg het meeste werk 

doet. Nieuwe mensen zijn meer dan welkom.” 

Druktemakers zijn het niet, de De Ruijtertjes. Maar 

genieten dat doen ze wel van voetballen en alle leuke 

dingen die het actief-zijn bij de voetbalclub met zich 

meebrengt.

Dank familie De Ruijter!

Van lieverlee komt hij 
steeds een team hoger!

“...soms wel sneu als 
ouders maar weinig 
belangstelling tonen”

“...kwam er meestal wel
een lekkere hap uit de 
frietpan aan te pas”

Wout kampioen met C2 in 2008-2009Teun kampioen met C1 in 2006-2007
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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: WILMA CUIJTEN

Heeze werd de plek waar hij in 2011 zijn nieuwe uitdaging aanging en het 

bedrijf Car Cleaning Heeze startte, welk bedrijf in no-time is verworden tot een 

begrip in de regio op het gebied van het re-conditioneren van auto’s.

Het bedrijfspand aan de Oude Stationsstraat 21c te Heeze is dan ook sinds 

jaren voor vele klanten een vertrouwd en betrouwbaar adres voor een 

professionele poetsservice van bedrijf- en personenauto’s, zowel voor wat 

betreft het interieur (stoffen, leder of kunststof bekleding aan de binnenzijde) 

als voor het exterieur (lak, chroom of kunststof aan de buitenzijde).

De doorsnee werkzaamheden vangen aan met een grondige wasbeurt van 

de auto aan de buitenzijde, waarna deze aan de binnenzijde geheel wordt 

Nadat hij een groot deel van zijn bestaan als 

globetrotter in diverse landen leefde, werkte en 

woonde, hield Ronald de Jong dit zwervende bestaan 

ca. zeven jaren geleden voor gezien en begon in 

vertrouwde omgeving met het opbouwen van een 

nieuwe toekomst.

ontruimd en opgeschoond. Vervolgens ondergaat de auto 

een zgn. ‘kleibeurt’ waarbij alle achtergebleven minuscule 

oneffenheden - zoals zandkorreltjes, pekelaanslag, 

vogeluitwerpselen e.d. - worden verwijderd. Na droging 

wordt de laklaag centrisch gepolijst waardoor optimale 

hoogglans ontstaat. Tot slot wordt de laklaag extra 

beschermd d.m.v. een vloeibare waslaag. En alsof dit 

alles nog niet genoeg is wordt de particuliere auto door 

Car Cleaning Heeze - desgewenst - ook nog gehaald en 

gebracht.

Gezien bovenstaande omschrijving van de grondige 

werkzaamheden, ervaren vele vaste klanten (met name 

particulieren) het ‘poetsen’ door Car Cleaning Heeze 

als een ware ambachtelijke kunst en zij staan dan ook 

telkens weer versteld van de metamorfose die hun auto 

ondergaat.

Tenminste vijftien garagebedrijven en autodealers in de 

regio behoren inmiddels tot Ronald’s vaste opdrachtgevers 

en bepalen voor circa de helft zijn jaaromzet. De andere 

helft is afkomstig vanuit de particuliere sector waarvan het 

klantenbestand elk jaar zodanig toeneemt dat inmiddels 

al voorzichtig wordt uitgekeken naar een (nóg) grotere 

bedrijfsruimte op het industrieterrein.

Op dit moment telt het bedrijf een viertal 

productiemedewerkers, terwijl Ronald’s echtgenote de 

administratie voor haar rekening neemt. ‘Onze’ Ruud 

Leijssen van Heeze 6 is een van deze medewerkers; hij is 

vanaf het allereerste moment in dienst van Car Cleaning 

Heeze.

Ronald de Jong meldt mij gaande dit interview expliciet 

dat hij de RKSV Heeze een warm hart toedraagt, dat hij 

het LINK-magazine als een fantastisch en onmisbaar 

club-orgaan ervaart, en dat Car Cleaning Heeze graag 

nog menig jaar met het grootste genoegen haar aandeel 

middels het sponsorschap wil blijven leveren. 

Dit genoegen is geheel wederzijds Ronald, waarvoor dank 

namens de RKSV Heeze!

CAR CLEANING HEEZE
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HISTORIE IN ‘T KORT

Pé - gehuwd met Marjo, vader van Mark en 

Daniëlle en opa van Guus - komt namelijk uit 

een rasechte ‘Hizzerse’ voetbalfamilie met vijf 

zonen waarvan er maar liefst vier (Henk, John, 

Wil en Pé) in Heeze 1 hebben gespeeld en daar 

de nodige furore hebben gemaakt waaronder 

verscheidene kampioenschappen. Maar ze 

hebben ook dieptepunten beleefd. Zo herinnert 

Pé zich nog als de dag van gisteren het verblijf 

met Heeze 1 in de 2e klasse KNVB (voor het eerst 

in de geschiedenis), meteen daarop gevolgd 

door een reeks degradatiejaren tot helemaal in 

de onderafdeling ‘Boerenbond’, zoals de huidige 

5e klasse toen nog werd genoemd. Helaas zijn 

John en Wil ons veel te vroeg ontvallen, hetgeen 

destijds een zeer grote impact had op de Heezer 

gemeenschap in het algemeen en de voetbalclub 

in het bijzonder. Maar Pé is ook de zoon van 

vader Wim Giller die vele jaren bestuurslid was 

met o.a. Tinus van Gerven (jawel, de vader van) 

en leider van een seniorenelftal met daarin o.a. 

‘good old’ Piet Adriaans. 

Wat betreft dit voetbalverleden kan Pé een boek 

schrijven dat meteen ’n bestseller zou worden. 

Wederom laat deze ruimte in LINK echter 

niet toe een aantal anekdotes uit dit ‘boek’ te 

citeren. Wanneer Pé dan binnenkort ook nog 

zijn diamanten (60 jaar!) jubileum viert (op zijn 

10e verjaardag in juni 1958 werd Pé lid van de 

RKSV), dan zou eigenlijk een extra LINK-editie 

geheel voor ‘The Giller Story’ moeten worden 

ingeruimd.

HOE WORD IK SUPERPROMOTOR

Een cursus of opleiding om gekozen te worden 

tot ‘Superpromotor’ bestaat er binnen de 

vereniging gelukkig niet. Superpromotor 

overkomt je! Wanneer tenminste je hart op de 

juiste plek zit en ook nog rood/groen kleurt. 

Dus vond Pé het vanzelfsprekend om zich na 

zijn actieve voetbalperiode op andere gebieden 

dienstbaar te maken voor de vereniging. Zoals 

bijvoorbeeld zijn bestuursfunctie uit de tijd dat 

Herman Schmitz en Jo Aerts de club leidden en 

terugbrachten in de 3e klasse. Of de diversen 

jaren waarin hij teamleider was van o.a. D1 

(samen met o.a. Hans van Lierop en Jac van 

Asten), of C1 (samen met o.a. Wim v.d. Steen 

en Johan Doezé) en uiteraard van het team 

waarin destijds zoon Mark speelde. En wat te 

denken van zijn deelname als commissielid in de 

Technische Commissie, Sponsorcommissie en 

Kascommissie. En niet te vergeten Lid van de 5e 

kolonne (oftewel soms (te) kritische supporters 

van Heeze 1).

TOEKOMSTVISIE

Op kritische wijze analyseert Pé zijn visie op de 

toekomst van RKSV Heeze als volgt:

“Indien het beleid er op gericht is het huidige 

niveau (2e klasse) in de toekomst te handhaven, 

pleit ik ten zeerste voor verhoging van het aantal 

trainings- en voetbaluren, met name voor onze 

jeugdelftallen. Door de toenemende intensiteit en 

hogere snelheid in het voetbalspel wordt steeds 

meer gevergd van de fysieke en mentale gesteldheid 

en worden meer technische vaardigheden van onze 

jeugdspelers geëist. Hierdoor komt de basis-, trap- 

en passtechniek steeds meer onder druk te staan. 

Uiteraard vergt bovengenoemde maatregel een 

opwaardering van het huidige trainersarsenaal. 

Het intern opleiden van eigen trainers, beveel 

ik dan ook ten sterkste aan. Uiteraard biedt het 

extern aantrekken van gekwalificeerde trainers ook 

een oplossing, doch dit is om financiële redenen 

vaak moeilijk realiseerbaar. Het opzetten van 

een Voetbalschool beschouw ik in het beoogde 

nieuwe beleid als eerste positieve aanzet. Teneinde 

bovengenoemde idealen te realiseren behoeft het 

natuurlijk geen nader betoog dat hierbij de aanleg 

van een kunstgrasveld onmisbaar is”. Aldus de 

wijze woorden van Pé.

Dat de levensweg van Pé onlosmakelijk en tot in 

lengte van dagen verbonden zal blijven met de 

RKSV Heeze, moge blijken uit het feit dat deze 

voetbalfreak bij uitstek, als bijna zeventiger, 

voornemens is om deel te nemen aan Walking 

Football (een prima initiatief van Cees de Weijer).

SUPERPROMOTOR
Tekst: PETER VAN HOEK  • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

SUPERPROMOTOR
Tekst: PETER VAN HOEK  • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

SUPERPROMOTOR OVERKOMT JE!

‘Niet nodig en totaal onbelangrijk’ was het antwoord dat ik van Pé ontving op 
mijn vraag om ‘Superpromotor’ te zijn voor deze LINK. Deze terughoudend-
heid typeert meteen de voornaamste eigenschap van Pé en siert zijn 
bescheidenheid. Maar ja, als de naam ‘Giller’ zo diep staat gegrift in de 
annalen van de RKSV Heeze, dan ontkom je natuurlijk niet aan mijn verzoek.
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"De 5e kolonne, de vaste en soms (te?) 
kritische supportersgroep van Heeze 1, 
volgt met spanning of Ivo hier overeind blijft 
na de tackle van de tegenstander 
(en ja, dat was het geval)."?

14
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Heeze 7 is een mooi vriendenteam. Het merendeel 

bestaat uit jonge mannen  onder 30 jaar en nestor 

Johnny Thijs. De sfeer: hartstikke goed. Ze doen niet 

gauw moeilijk en ze zijn over het algemeen heel relaxt. 

Sociaal, dat zijn ze ook. En gezelligheid staat hoog in 

hun vaandel. Plezier hebben vinden ze belangrijk. Twee 

helften voetballen is leuk, maar de derde helft hoort er 

zeker ook bij. En daar is helemaal niks op tegen. 

VEEL PLEZIER GEHAD

TER NAGEDACHTENIS AAN RICK BEENDERS – HEEZE 7
Tekst: HEEZE 7 en GERNIE HENSELMANS  • Beeld: HEEZE 7, ARCHIEF

Afgelopen zomer, op 3 augustus 2017, overleed Rick Beenders.

Hij was slechts 26 jaar jong. Rick kwam uit Sterksel en voetbalde in Heeze 7.

Dit vriendenteam moet nu hun “legendarische nummer 6” missen.

Met een paar mannen halen we herinneringen op aan 

Rick. Hij was een jongen die zich helemaal thuis voelde 

bij Heeze 7. Een goedlachse gast die het leuke in het 

leven zag. Iemand die tegen een grap kon en ook een 

grap kon uithalen. Iemand die altijd in was voor een 

feestje. De mannen van Heeze 7 hebben veel gelachen 

met Beenham, of anders gezegd Rick.

RICK
BEENDERS



18 19TER NAGEDACHTENIS AAN RICK BEENDERS – HEEZE 7
Tekst: HEEZE 7 en GERNIE HENSELMANS  • Beeld: HEEZE 7, ARCHIEF

Rick studeerde nog. Nadat hij een HBO-opleiding 

had afgerond is hij gaan studeren aan de TU/e, 

werktuigbouwkunde. In Eindhoven had hij een 

appartementje, vlakbij het Stratumseind. De mannen 

van Heeze 7 kwamen er graag eieren eten na het 

stappen in Eindhoven. 

En ze waren altijd welkom bij Rick. Goede vriend en 

teamgenoot David van Oeffelen: “Gezellig, dansen, 

zingen, zuipen en afteren in zijn appartement, waar we 

menig eitje hebben mogen eten. Er gebeurde ook altijd 

wat als we op bezoek kwamen. Het was nooit saai en 

het is maar goed dat er geen camera’s hingen, haha. 

Wat hebben we gelachen.” 

Rick’s bijnaam was ‘Beenham’. Die naam werd vaker 

gebruikt dan zijn echte naam. Waar die naam eigenlijk 

vandaan komt is niet echt bekend, maar het is in elk 

geval een verbastering van zijn achternaam. Hij werd 

in het veld aangesproken met: “Beenham, ik sta vrij”, of 

“Beenham, over rechts!” of “Lekkere actie Beenham”. 

Rick was de verdedigende kracht van Heeze 7 op rechts 

achterin. Hij droeg altijd rugnummer 6. 

“Wat heb jij nou weer voor bloes aan?”, 

hoorde Rick zijn voetbalmaten vaak aan hem vragen. 

Maar daar trok hij zich niets van aan. Elke week had 

hij weer iets anders in petto met zijn aparte en vooral 

kleurrijke bloesjes. De mannen van Heeze 7 vonden het 

prachtig. Gertjan Lemmers: “We hebben veel plezier 

gehad om die bloesjes van Rick.”

In het geheugen van Heeze 7 staan vele mooie 

momenten met Rick gegrift, maar een héle mooie is 

toch wel de teamafsluiting bij Rick thuis in Sterksel, een 

paar jaar geleden (2013). Het was zomer, goed weer, 

en het zwembad in de tuin was open. Ze speelden 

beerpong (soms met whiskey). Er was een fiets, een 

plastic vrachtwagen, wc papier, en aan het einde van 

de avond zat alles en iedereen in een boom! Rick 

vond het hartstikke mooi. Iedereen die er bij was heeft 

ontzettend gelachen die avond (en nacht!). Tegen 10 

uur in de ochtend gingen de laatsten pas de deur uit. 

Hier en daar belden ouders al op of het niet eens tijd 

werd om naar huis te komen. David hierover: “Dit zijn de 

dagen dat we Rick altijd zullen blijven missen.” 

Heeze 7 gaat ook jaarlijks op teamweekend. Meestal 

naar het buitenland. Ze hebben al verschillende 

Europese steden bezocht. En ze hebben er goed 

gefeest natuurlijk! 

Feesten, daar kunnen ze wat van bij Heeze 7. Op stap, 

carnaval, kermis of Brabantsedag. Rick was present. 

Hij vond zijn maten altijd, ook al gaven ze hem af en 

toe bewust een verkeerde plek door waar ze waren! 

Het lukte Rick altijd om zijn voetbalmaten te vinden. 

Carnaval vieren was vaste prik. Rick zorgde altijd voor 

een originele creatie. Jarenlang hadden ze hetzelfde 

ritueel. Ze begonnen op vrijdagavond in Eindhoven. Op 

zaterdagmiddag gingen ze naar Eindhoven, ’s avonds 

naar Heeze. Op zondag deden ze eerst Valkenswaard 

aan en daarna Heeze of Eindhoven. Op maandag- en 

dinsdagmiddag waren ze in de Kraaientent en de 

avonden keken ze wel waar ze eindigden. David: “Ook 

afgelopen jaar was hij er elke dag bij. Hij wilde koste wat 

kost carnaval vieren. We hadden een geweldige tijd. Hij 

was wederom verkleed als The Riddler, de raadselman, 

de vragende. Zijn logo is een vraagteken. En dat 

vraagteken is hier precies op zijn plaats. Waarom moest 

dit alles juist hem overkomen?” 

Eind 2016 werd Rick niet goed. Hij ging naar de dokter 

en onderzoeken volgden. Vlak na carnaval 2017 zou Rick 

belangrijke uitslagen krijgen. Daarom wilde hij koste wat 

kost flink carnaval vieren. En dat heeft hij gedaan, samen 

met zijn maten van Heeze 7. Woensdag na carnaval kreeg 

hij een slechte uitslag: nierkanker. Echte genezing was niet 

mogelijk. De mannen van Heeze 7 volgden zijn ziekbed. 

Ze zijn een paar keer op bezoek geweest. Het was een 

ongelijke strijd die hij moest aangaan. 

Op 3 augustus overleed Rick. Slechts 26 jaar jong.

Rick, je wordt gemist. Rust zacht.



20 21ANDERE TIJDEN
Tekst en Beeld: Wil Henselmans

ANDERE
TIJDEN?

Wil Henselmans haalt herinneringen
op aan zijn kinderjaren over voetballen.
Voetbal was alles voor hem. Hij was
fanatiek. Begin jaren ’60
was alles anders dan nu.

SCHOOLPLEIN

Mag je wel meedoen? Dat wordt je niet verteld, dat voel je. 

Voetbal in het speelkwartier op de Dirk Heziusschool. We 

hadden geschaafde knieën, de bal was lek of over het hek, 

maar wat waren we fanatiek. Tussen de middag op een 

holletje naar huis, eten en op een holletje weer terug. Je raadt 

het al, om te voetballen!!! 

VOETBALCLUB

Bij de voetbalclub gaan, dat lonkte natuurlijk wel. Maar mijn 

moeder zei: “Dit moet je wel serieus willen”. Ik was net een 

half jaar bij de Rakkertjes…  “Ja ja, mam, dit wil ik echt. Dit is het 

echt.” Moeders herkennen dit gezeur wel. Succes lag niet voor 

de hand, want er waren er thuis nog vijf…. Maar toen mocht 

ik toch op voetbal! We gingen naar Verest, naar wie anders. 

Twee keuzes voor voetbalschoenen: Quick of Adidas. Ik had 

een hoge wreef dus de keuze was simpel: Quick. Verder 

kochten we voetbalsokken, een broekje en een shirtje. We 

kregen twee stoffen naamplaatjes van de vereniging en die 

moest mijn moeder erop naaien. Eentje op het shirt, en eentje 

op de achterzak (ik vraag me nog steeds af waar die achterzak 

voor was). Een trainingspak zat er nog niet in. Dus in de winter 

had ik gewoon een trui aan. Ik geloof dat ik als enige met een 

trui rondliep, maar ik heb daar nooit iemand over gehoord. 

Dat kon toen. Het was gewoon geen punt. 

SPORTPARK 

Toen ik begon lag het sportpark in de Weibossen, daarna aan de 

Sterkselseweg. Het was geen luxe aan de Sterkselseweg. Het was 

een optrekje van betonelementen. Twee ruimtes, ik schat elk 3 bij 

2,5 meter, allebei voorzien van een wastrog. Als we uit moesten 

spelen (vooral in Eindhoven) dan zagen we toch wel het verschil. Zij 

ook: “Boeren!” 

LICHTING

Ik heb het geluk gehad dat ik in een goede lichting zat. Ik was elf 

jaar, thuis hadden we geen televisie en ook geen benul van het 

“echte” voetbal. De eerste opstelling: rechtsbuiten, rechtsbinnen, 

spits, linksbinnen, linksbuiten, linkshalf, rechtshalf, linksback, stopper 

en rechtsback. En een keeper. Ik begon als linksback dus ik kon 

effe wennen. Rechts van mij stond Wim (Doezé) te regeren, die had 

het spelletje al lang door. Dat heb ik geweten; daar maakte je geen 

twee keer dezelfde fout bij. 

AARDAPPELEN ROOIEN 

Op een gegeven moment zei mijn vader dat er aardappels gerooid 

moesten worden op d’n Boschplak. Vijf cent de mand. “Ja pap, 

maar ik moet vanmiddag voetballen! Ik moet, ik moet!” Dus heb ik 

mijn voetbaltas ’s morgens in de bosjes gesmeten en ’s middags 

was ik weg. Ongeacht de consequenties. Voetbal was alles. 

“Voetbal was alles.”
Ode aan mijn leiders en vrijwilligers

Ode aan de huidige leiders en vrijwilligers

Wil Henselmans
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22 23SCHEIDS, WAT DOE JE ?!?
Tekst: ROB MUTSAERTS • Beeld : GERNIE HENSELMANS

SCHEIDS, WAT
DOE JE ?!?

VRAAG 1.

De keepster is uitgelopen om de bal weg te stompen, 

maar de bal gaat richting een aanvaller die de bal 

meteen weer richting goal lobt. Een verdediger staat 

op de doellijn en reageert snel. Zij leunt op een 

aanvaller om hoger te kunnen springen. Dat lukt, 

en zij kan de bal nog net onder de lat wegkoppen 

en dus een goal voorkomen. Scheids, wat doe je? 

Geel? Rood? Penalty? Niks, doorspelen? Vrije trap? 

Iets anders?

VRAAG 2. 

Je hebt scheidsrechters die over het veld lopen 

met het fluitje in de mond. Zo ook scheidsrechter 

Zwartbroek. Al  hollend struikelt hij over een graspol 

(Graspol?), verslikt zich bijna en blaast per ongeluk 

op zijn fluitje. Iedereen stopt. Behalve een aanvaller 

die doorloopt en ongehinderd scoort. Scheids, wat 

doe je?

VRAAG 3. 

Aanvaller Lex wordt enkele meters buiten het 

penaltygebied op onreglementaire wijze gestopt. 

Je fluit en gebaart dat het een indirecte vrije trap 

is. Lex staat meteen op, schiet de bal expres tegen 

de verdediger die nog op de grond ligt, en schiet  

vervolgens de bal in de goal.

Scheids, wat doe je? Doelpunt? Overnemen? Gele 

kaart en vrije trap voor verdedigende partij? Je hebt 

geen idee en vraagt de mening van de politiehond 

(“waf”)?

VRAAG 4. 

Midden onder het spel zie je ineens dat langs de lijn 

de artsen van beide teams met elkaar op de vuist 

gaan. Het publiek vindt dit wel spannend en moedigt 

de heren vrolijk aan. Moet je daar als scheidsrechter 

iets van vinden?Scheids, wat doe je?

ANTWOORD 1. 

Geef de verdediger een gele kaart voor onsportief 

gedrag en geef de aanvallende partij een indirecte 

vrije trap. De verdediger kan alleen weggestuurd 

worden als zij moedwillig de bal met de hand uit 

het doel slaat. De bal wegkoppen is reglementair. 

Daar kan zij dus geen (rode) kaart voor krijgen. En 

dus geen penalty. Leunen op de tegenstander is niet 

reglementair, maar onsportief gedrag waar geel 

op staat. En dus een (indirekte) vrije trap voor de 

aanvallende partij.

ANTWOORD 2. 

Dit is voor de scheidsrechter een behoorlijk genante 

situatie. Keur de goal af. Je had nu eenmaal gefloten, 

ook al was daar geen reden voor. Hervat het spel 

met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal 

was toen je per ongeluk floot. Simpele tip: loop met 

de fluit in de hand. Dat geeft je ook nog eens het 

voordeel dat je even tijd hebt alvorens te fluiten en 

wellicht de voordeelregel toe te kunnen passen.

ANTWOORD 3.  

Als je van mening bent dat de verdediger die op de 

grond ligt niet geblesseerd is, en dat aanvaller Lex de 

vrije trap op de juiste plaats genomen heeft, laat dan 

doorspelen. De vrije trap is gewoon snel genomen. 

Geldig doelpunt derhalve.

ANTWOORD 4. 

Je kunt even wachten tot de politie ingrijpt, maar als 

dat niet gebeurt moet je beide heren wegsturen uit 

de ‘technische zône’ (dugout). Als de teams verder 

geen paramedics op de bank hebben zitten, zou je 

een paar EHBO-ers kunnen vragen plaats te nemen 

op de bank. Ze vinden het waarschijnlijk best leuk 

om naast Michiel Kramer een broodje kroket mee te 

eten. Rode kaarten zijn natuurlijk niet aan de orde.

2
4
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SCHEIDS, WAT DOE JE ?!?
Tekst: ROB MUTSAERTS • Beeld : GERNIE HENSELMANS 2322
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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

POSITIEF
COACHEN

In Link 4 hebben we informatie gedeeld over informatie over positief coachen op onze 
website (menu: positief voetbalklimaat) en over diverse praktijksituaties op de velden. 
We erkennen in het artikel dat (oude) gewoontes lastig te veranderen zijn. 
In dit artikel geven we handvatten om oude gewoontes af te leren.

JE KUNT HET NIET ALLEEN  

In diverse gesprekken die ik de afgelopen weken voerde bleek 

dat de wil er wel is maar dat het nog niet zo gemakkelijk is om 

oud gedrag los te laten, ook al ziet iedereen de voordelen. 

Vergelijk het met roken, teveel drinken of snoepen. We weten 

allemaal dat het niet goed is en we hebben vaak een extra 

aansporing en vooral ook steun nodig. “Minderen” of stoppen 

lukt vaak alleen als we hulp krijgen. We zijn het niet gewend: 

aanspreken. Effectief kunnen aanspreken vereist een aantal 

basisregels: open verhoudingen, vertrouwen en veiligheid 

en respect. Als dit bestaat kun je pas verder: beschrijf gedrag, 

gevolg van dit gedrag (wat waren de afspraken), gevoel (wat dit 

met je doet), gewenst gedrag van de ander. 

BEGIN KLEIN

1. Bespreek met je collega trainer of collega coach dit 

artikel en lees eventueel aanvullende informatie op onze 

website onder het kopje: positief voetbalklimaat

2. Spreek met elkaar af dat je elkaar mag aanspreken / 

coachen op positief coachen.

3. Kies de punten waar je eerst aan wil gaan werken. 

Probeer de wereld niet in één dag te veranderen (elkaar 

aanspreken, ouders betrekken bij problemen etc.).

4. Evalueer na elke wedstrijd kort hoe het is gegaan en 

noteer dat in een schriftje. Noteer ook het actiepunt voor 

de volgende keer.

5. Bereid je teampraatje altijd vóór, zowel het praatje vóór 

als na de wedstrijd. 

6. Zorg dat je na de wedstrijd de aandacht legt op wat 

goed ging. Benoem gerust (positief) een verbeterpunt 

voor de volgende week. Herhaal dat vóór de volgende 

wedstrijd.

EEN GOEDE COACH IS EEN WINNAAR

Je bent vrijwilliger, omdat je zoon of dochter in het team speelt. Al 

die regeltjes over positief coachen zijn leuk bedoeld, maar je vind 

het al mooi dat je de club steunt door coach te zijn.

Je bent zeer ervaren: al jaren coach, je hebt zelf jaren gevoetbald, 

dus je hebt niemand nodig om je te vertellen hoe je moet coachen. 

Ook tips zijn niet nodig. Hoe moeilijk is het om deze collega trainer 

of coach zelf te coachen.

WAT VOOR COACH BEN JIJ?

Onderzoek toont aan dat coaches vaak niet weten wat ze 

'achterlaten' bij de sporter. Lees op de website wat positief coachen 

oplevert en ook wat het kost als we dit niet doen. Een goede coach 

heeft geleerd wat het coach-zijn eigenlijk betekent. Sommige 

coaches hebben dat 'van nature'. 

Je gedragen als een winnaar wat houdt dat in? In de volgende 

uitgave komen we hierop terug.

Reageren op dit artikel kan via email: positiefcoachen@rksvheeze.nl

STELLING VAN DE MAAND 

Een coach van één van onze jeugdteams, is 

tijdens de wedstrijd voortdurend negatief 

richting zijn spelers, tegenstander of 

scheidsrechter.  Ik spreek op ons sportpark 

deze coach aan op dit gedrag, ook als ik hem 

goed ken. Eens of  Oneens. Reageer via de 

website!

POSITIEF COACHEN
Tekst • MAARTEN WIJFFELAARS
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SCHAATSEN 
OP HET
LAMBREK

IJSMEESTERS
BEDANKT !
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Het hele ijsfestijn is grandioos georganiseerd. Overal is aan 

gedacht. Er zijn tapijttegels gelegd van de kleedruimtes naar 

de ijsbaan en naar de kantine toe. Er kunnen schaatsen 

gehuurd worden en er zijn  ijshockeysticks en pucks te koop. 

In de kantine is er uiteraard warme chocolademelk en zelfs 

‘Glühwein’ te verkrijgen. Alhoewel het aan de bar erg rustig 

is, maar dat komt dat er geschaatst kan worden en dat wil je 

natuurlijk niet missen. 

Uiteindelijk hebben de ijsmeesters toch loon naar werken 

gekregen. Na een valse start op woensdag 28 februari is 

er gelukkig op vrijdag 2 maart de gehele dag en zaterdag 

3 maart in de ochtend geschaatst. Zaterdagmiddag trad 

helaas de dooi in. Typisch; dagen werk je aan het leggen van 

een ijsbaan, ontberingen ten top en na een goede middag 

dooi is het ijs alweer verdwenen. 

Petje af voor de Heezer ijsmeesters. Zij hebben ervoor 

gezorgd dat er uiteindelijk een mooie ijsbaan lag en 

sommigen van ons hebben toch in deze korte periode leren 

schaatsen. Een herinnering die hun hele leven bij zal blijven. 

IJsmeesters bedankt !

voordat ik vertrek, tref ik nog even Peter van den Broek. 

Peter borstelt de ijsbaan met een kleine loader. Als hij 

afstapt kijkt hij nog even rond. “Ik ben bang dat het gedaan 

is, het heeft niet genoeg gevroren en het ijs ligt er echt heel 

slecht bij. Maar we gaan het toch proberen”, vertelt Peter mij 

hoopvol.

Vrijdag 2 maart sta ik weer op de ijsbaan. Deze keer wordt 

er volop rond mij geschaatst. Zo’n 100 schaatsers genieten 

met volle teugen van het schaatsfeest op een ijsbaan die er 

werkelijk fantastisch bij ligt. Met man en macht hebben de 

ijsmeesters de brokken weg geschaafd, de baan geborsteld 

en met water gesproeid. Omdat er voldoende vorst 

was, is het ze gelukt om de ijsbaan nog op tijd te kunnen 

prepareren. Vrijdag ochtend hebben al zo’n 150 leerlingen 

van de Merlebos mogen schaatsen en ook ‘s middags was 

het gezellig druk.

Op de ijsbaan tref ik Puk, Pleun, Guus, Bram en Rafaëla.  

Ze vertellen honderduit en vol enthousiasme laten ze me 

keer op keer zien wat ze al kunnen. Daar waar de één al 

eerder geschaatst heeft en vol trots laat zien hoe hard hij 

kan schaatsen, is het voor de ander de eerste keer en al 

glibberend maakt ook hij zijn rondje. IJsplezier ten top. Op 

de ijsbaan is het erg gezellig en er wordt zichtbaar genoten. 

Er worden rondjes geschaatst, al kunstschaatsend dansjes 

gedaan en op verschillende stukken wordt ijshockey 

gespeeld.
Na de eerste berichtgeving dat februari met een kleine 

koude koudegolf zal eindigen, komen in Heeze de 

ijsmeesters weer bij elkaar. Er wordt een plan gemaakt 

om het trainingsveld om te toveren tot een ijsbaan 

waarop geschaatst kan worden. De vooruitzichten zijn 

goed. Koude nachten en overdag onder nul graden. 

Zaterdag 24 februari eind van de middag wordt gestart 

met het onder water zetten van het sportveld. Maar 

liefst 25 giertonnen met water, zo’n 150 duizend liter, 

wordt in etappes over het veld uit gesproeid. Iedere 

keer moet de laag aanvriezen voordat de volgende 

waterlaag erop kan, die vervolgens weer moet 

aanvriezen. Een tijdrovende en intensieve klus. Daarna 

wordt dit kunststukje herhaald met het oppompen van 

grondwater dat vervolgens van achteren naar voren 

over de aankomende schaatsbaan wordt verdeeld. 

Hiervoor zetten zich ongeveer 15 vrijwilligers met hart 

en ziel in. Van laat in de middag tot vroeg in de ochtend 

wordt er aan de ijsbaan gewerkt. Chapeau voor deze 

kanjers, want met de Siberische ijskoude zal er zeker 

ook zijn afgezien.

GELUKKIG DE WINTER-
STOP ZIT EROP

IJSBAAN 2018
Tekst • HENK THIJSSEN en Beeld • EGON VAN DER LINDEN en GERNIE HENSELMANS

IJSBAAN 2018
Tekst • HENK THIJSSEN en Beeld • EGON VAN DER LINDEN en GERNIE HENSELMANS

Het is eind februari. De winterstop zit er op. In plaats van dat de voetbalcompetitie 

weer van start gaat, slaat in Heeze de schaatskoorts in alle hevigheid toe.

Woensdag 28 februari komt het sein dat de ijsbaan 

gereed is en dat er kan ’s middags geschaatst kan 

worden. De ijsgoden verzoeken leek het wel. Als ik 

woensdagavond poolshoogte kom nemen op de baan, 

tref ik deze leeg aan met alleen een vijftal ijsmeesters 

erop. Het vijftal loopt gedesillusioneerd rond. Ik tref een 

ijsbaan aan die finaal aan gort geschaatst is. Stukken 

ijs ontbreken en ik kijk zo op de grasmat. Het ziet er 

slecht uit voor het Heezer schaatsplezier. Johan Doezé 

en Niek Henselmans spreek ik even kort. Ze vertellen 

mij dat ze waarschijnlijk te vroeg zijn begonnen en dat 

de ondergrond nog niet koud genoeg was. “Je neemt 

een gok, hoopt op flinke vorst echter helaas voor ons 

was het overdag nog te warm. We zijn waarschijnlijk te 

vroeg begonnen. Te gretig geweest”. Als ik nogmaals 

goed naar het ijs kijk, kan ik me niet voorstellen dat hier 

nog geschaatst kan worden. Het ijs lijkt onherstelbaar 

beschadigd. Gelukkig blijven de Heezer ijsmeesters niet 

te lang bij de pakken neerzitten en gaan aan de slag om 

de ijsbaan te herstellen. “Gewoon weer water erop en 

hopen op voldoende vorst”, aldus Johan en Niek. Vlak Siberische ijskoude

Je neemt een gok

Chocolademelk en 
‘Glühwein’

Loon naar werken
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VERWARRING MAILADRESSEN
WEBMASTER / REDACTIE ?
Er ontstaat wel eens verwarring tussen het emailadres van de LINK 

redactie en dat van het webteam.  Wil je iets mailen naar de LINK 

redactie? Dat kan via redactie@rksvheeze.nl.  Wil je iets mailen voor 

de website? Dat kan via webmaster@rksvheeze.nl. De dienstdoende 

webmaster neemt het in behandeling, het streven is binnen 24 uur 

(en dat lukt meestal!!).

LINK VOOR LEDEN WOONACHTIG BUITEN 
HEEZE / STERKSEL
Leden van RKSV Heeze die buiten Heeze/Sterksel wonen krijgen de 

LINK niet thuis bezorgd. Daarvoor hebben we geen bezorgers en 

opsturen is te duur. Maar natuurlijk kun je wel gewoon een exemplaar 

meenemen als je op ons sportpark bent. In het wedstrijdsecretariaat 

en in de bestuurskamer liggen er altijd klaar.

LINK DIGITAAL 
Voortaan publiceren we LINK digitaal op onze website. Niet de actuele 

versie, maar twee nummers terug. Kijk op de website in menu Club en 

dan submenu Link Magazine.

IJSBAAN FOTO’S
Elke dag zijn op de ijsbaan foto’s gemaakt. Benieuwd of jij er op staat? 

Kijk dan via menu “Foto’s ijsbaan 2018” op onze website. Je kunt ze 

eenvoudig bestellen. Alle opbrengsten komen – net als de andere 

opbrengsten uit de ijsbaan – ten goede aan de jeugdafdeling RKSV 

Heeze.

VOETBALSCHOOL VAN START
De voetbalschool is weer van start gegaan. Zo’n 20 spelers van de 

JO8 t/m JO11 hebben zich opgegeven om deel te nemen aan zes 

extra trainingen op vrijdagavonden in maart en april. De nadruk ligt 

op de individuele ontwikkeling (technische oefeningen, trucjes en 

balcontacten). De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers, 

o.a. selectiespelers/-trainers. Er is een bijdrage gevraagd van € 15,00  

per kind voor zes extra trainingen. Veel plezier allemaal en hopelijk 

zien we jullie vorderingen terug op onze velden!  

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

WALKING FOOTBALL
Op 23 februari was er een bijeenkomst over Walking Football, de 

nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers. Zo’n 20 geïnteresseerden 

kwamen naar de kantine om zich te laten informeren. Hiermee 

zijn we tevreden. Een trainer van PSV had een mooi verhaal en 

beelden.  We zijn 7 maart begonnent. Elke woensdagochtend om 

10.00 uur starten we met een kopje koffie. Daarna trainen we van 

10.30 tot 11.30 uur. Daarna is er weer een gezellig half uurtje voor 

socializen en koffie. De maand maart kan gratis getraind worden. 

Daarna kan men beslissen of men verder gaat.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Jongeren in het voortgezet onderwijs moeten meestal 

een maatschappelijke stage doen als onderdeel van 

hun schoolcarrière. Dat betekent vrijwilligerswerk bij een 

maatschappelijke organisatie of vereniging. Het mag 

in elk geval geen bedrijf zijn. Wat is er nu leuker dan je 

maatschappelijke stage doen bij je eigen sportvereniging! 

Je mag bij onze club ondersteunen met de trainingen 

van junioren-elftallen. Zowel qua spelvormen, organisatie 

en techniek.Ben jij een actieve voetballer of heb je grote 

affiniteit met de voetbalsport? 

Neem dan contact met ons op via mail: maarten.

rksvheeze@gmail.com of spreek hierover je leider of 

trainer aan.

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

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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René van der Gijp heeft naar eigen zeggen een 

gemakkelijk beroep: “Je kijkt naar een wedstrijd en je 

vertelt wat je er van vindt”. Dat doet me denken aan 

de uitspraak van acteur Anthony Hopkins: “Acteren 

is gemakkelijk: je spreekt je teksten uit en probeert 

ondertussen niet over het meubilair te struikelen”. 

Zelfs de befaamde beeldhouwer Michelangelo deed 

erg luchtig over zijn beroep: “Beeldhouwen is in 

principe niet moeilijk. Ik heb een gezicht in gedachten 

en alles van die blok steen wat niet op dat gezicht lijkt 

kap ik weg”. Trouwens, ook Cruijff vond dat voetbal in 

principe een eenvoudige sport is: “Voetbal is simpel, 

maar simpel voetballen is het moeilijkste wat er is”. 

Ik denk dat voetbal als volgt bedoeld is: met passie, 

risico en brille de weg naar het vijandelijke doel zoeken. 

Van der Gijp en co. benaderen het spelletje als zodanig 

en daarom kijk ik daar met veel genoegen naar. Helaas 

is dit meestal niet de insteek van onze beroepsanalytici 

bij Studio Voetbal en de meeste krantjes. Zij beperken 

zich meestal tot een al te technische analyse van 

de wedstrijden. Zij laten vaker hun verstand dan 

hun hart spreken in de veronderstelling dat hun 

aanwezigheid en salaris vooral gebaseerd zijn op een 

soort wetenschappelijke functie, namelijk voor de 

leek verklaren waarom het resultaat is zoals het is. Ze 

zijn in staat zelfs de meest briljante ingevingen van 

spelers kapot te analyseren. Ik hoor liever een oordeel, 

dan een analyse. Met een oordeel kun je het eens 

of oneens zijn en daar nog eens gezellig verder over 

kletsen. 

 

In onze kantine zijn we daar zeer bedreven in. Het 

heet ‘de derde helft’. Wiskundig gezien klopt deze 

term natuurlijk niet, maar het past wel bij hetgeen 

er in zo’n derde helft gebeurt: een beetje dom 

wauwelen over voetbal met een biertje in de hand. 

Dat zijn meestal geen technische verhandelingen, 

maar nabeschouwingen van momenten. Momenten 

van ergernis, verdriet, schoonheid, mislukking en 

bewondering worden teruggehaald en de balans wordt 

opgemaakt. Er wordt verklaard, verontschuldigd en 

begrepen. Meestal met als eindresultaat dat we die 

wedstrijd eigenlijk hadden moeten winnen. 

Na de wedstrijd begrijpen we meestal alles. 

Tijdens de wedstrijd is dat anders. Pas wanneer de 

eerste emoties onder de douche zijn weggezakt en we 

okselfris het eerste rondje van de derde helft kunnen 

bestellen, komt het gesprek op gang. Anders dan 

bij andere sporten, is dat vaak een mengvorm van 

humor en eerlijkheid, relativering en ontvankelijkheid 

voor kritiek. Daar kan politiek Den Haag nog veel van 

leren. Analytici in voetbalpraatprogramma’s ook. Hun 

samenvattende overzichtsverhaal is meestal even saai 

als het bidprentje van je schoonmoeder. Het wordt 

namelijk pas interessant als het gaat om concrete 

momenten uit de wedstrijd, zoals de schwalbe, de 

dubieuze penalty, de niet-meelopende grensrechter 

die een achterbal gaf, het ingestudeerd juichen. Niets 

gezelliger dan derdehelftpraat.

Toch zijn er mensen – God beware hun ziel – 

die menen dat voetbal maar een stompzinnig 

spelletje is. Laatst hoorde ik dat een liefhebber 

van onderwaterhockey zeggen. Maar die kun 

je toch moeilijk serieus nemen. Een van onze 

vaste kantineklanten bracht laatst een bevriende 

onderwaterhockeyer mee. Die gast hockeyt dus 

onder water. Hij meende dat wij bevooroordeeld zijn 

over zijn sport. Wij zouden de finesses van zijn sport 

niet kennen. Oké, we beloofden ons best te doen en 

geïnteresseerde vragen te stellen.

“Heeft bij jullie de scheidsrechter een 

onderwaterfluitje?”, wilde de een weten. “Wordt het bij 

jullie wèl gewaardeerd als iemand als een natte krant 

speelt?”, aldus een ander. “Behandelen jullie blessures 

ook met water en spons?” “Wordt de wedstrijd afgelast 

als het speelveld onder water staat?”En het bleef nog 

heel lang heel gezellig.

    Graspol

COLUMN GRASPOL

NATTE KRANT

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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JEUGDREDACTIE
Tekst: JOEP VAN MIERLO

RKSV HEEZE JO8-1 VS 
RKVVO JO8-1

Woensdagavond 21 februari, het was een koude avond waar de tempratuur 
onder het vriespunt lag, maar er toch gevoetbald werd. Vooral voor de ouders 
langs de lijn was het heel koud. Wat ook mee hielp was dat de wedstrijd tien 
minuten later begon dan gepland stond, omdat de tegenstander te laat was.

Maar toen het begon klaagde niemand meer over hoe 

koud iedereen het wel niet had. De wedstrijd begon 

gelijk fel, van beide kanten. Er waren drie minuten 

gespeeld toen de keeper van Heeze een bal naar 

voren trapte, de bal kwam bij een medespeler terecht, 

die gelijk goed overpasste naar zijn teamgenoten. Na 

goed samenspel kwam door een goede steekbal de 

bal bij de spits terecht en die wist daar wel raad mee. 

1-0! Strak en goed in het hoekje geschoten. Heeze 

leidt.

Niet veel later heeft Heeze alweer een goed lopende aanval 

met goed samenspel, maar verliest het uiteindelijk de 

bal en maakt een overtreding. Uit de snel genomen vrije 

trap ontstaat een counter van RKVVO. Na een paar goede 

passes staat RKVVO recht voor de keeper van Heeze. In 

eerste instantie weet de keeper de bal nog knap te redden, 

maar op de rebound is hij kansloos en zo staat het gewoon 

weer gelijk 1-1. En dat al na vijf minuten spelen!

De andere vijf minuten van het eerste kwart was leuk om te 

zien. Er werd door beide ploegen goed gevoetbald.

Je vergat gewoon bijna dat het -1 graden was. Helaas waren 

er geen goals meer gemaakt.

Na een korte drinkpauze begon het tweede kwart van de 

wedstrijd. Het begon gelijk spannend met een schot op 

paal van Heeze. De eerste vijf minuten vlogen voorbij. Tot 

aan de 16 minuut ging het gelijk op. Vanaf toen begon je 

langzaam te zien dat de jongens van Heeze wel wat beter 

waren. Hun spel werd daardoor ook beloond door een 

goede goal. Eerst verdedigde RKVVO nog goed, maar vanuit 

de corner die daar tot leidde pakte Heeze de leiding weer. 

2-1! Dit was ook de ruststand.

Het derde kwart begon. Heeze was duidelijk beter uit 

de rust gekomen dan hun tegenstander. Al na een paar 

minuten kreeg Heeze alweer een goede aanval. Dit maal 

ging het over de zijkant. Na een paar man goed het bos in 

hebben gestuurd gaf de aanvaller van Heeze een goede 

voorzet, waarbij de keeper er compleet naast zat en de 

bal terecht kwam bij de spits die toen open goal had. 3-1 

voor Heeze! Heeze leek de drink pauze in te gaan met een 

comfortabele 3-1 voorsprong, maar een minuut voor de 

rust kwamen de jongens van RKVVO nog een keer door. 

Ook zie lieten in deze aanval zien een goed voetballende 

ploeg te zijn die ook nog eens een doelpunt maken. Keeper 

was kansloos. 3-2! Met deze stand was de laatste drink 

pauze aangebroken.

Het laatste kwart was werkelijk een knotsgek kwartier. 

Heeze kreeg een enorme boost van de drinkpauze en 

stormde er op los. Al na twee minuut gespeeld te hebben 

lag de bal weer in het netje. Door een zeer goed afstand 

schot van de middenvelder van Heeze stond het in een 

keer gewoon 4-2! En ze gingen gewoon lekker door. Gelijk 

vanaf de aftrap brachten de jongens van Heeze de bal weer 

terug in hun ploeg. En daar gingen ze voor de zoveelste 

keer die avond. Alles klopte aan die aanval: er werd 

goed samengespeeld, een paar spelers passeerde hun 

mannetje mooi en de afronding was alweer super goed. 

5-2! Helaas konden de goed spelende jongens van Heeze 

het laatste deel van de wedstrijd niet afsluiten zonder een 

tegendoelpunt. Na een goede individuele actie van de 

spits van RKVVO schoot de spits de bal hard in de goal, 

keeper had geen schijn van kans. 5-3! Na veertig minuten 

voetballen zat het erop Heeze won met 5-3 van de jongens 

uit Veldhoven.
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Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM

IJSPRET BIJ RKSV HEEZE!!! 
Was jij er ook bij op de laatste dag van februari en de eerste dagen van maart?! 
We hadden het eigenlijk allemaal niet meer verwacht dat het kon. Maar 28 
februari tot en met 3 maart kon er worden geschaatst bij onze voetbalclub!!! 
Maar hoe dan?

We weten allemaal dat je in het voetbal van de O11 naar de O13 gaat. Ook dat 
je dan van een klein naar een groot veld gaat. Voor sommige een heel normale 
zaak, maar hoe gaat dat eigenlijk en wat vinden de kinderen er zelf van?

Er zijn mensen geweest die een heel goed idee 

hadden om veld 6 (het kleine veld) helemaal onder 

water te zetten. Het was in die tijd heel erg koud 

buiten en dan gaat het vriezen. Omdat het vriest word 

het water hard en zo kon je op een voetbalveld gaan 

schaatsen! Er is hard gewerkt door de ijsmeesters om 

iedereen de kans te geven om het ijs op te kunnen. 

De kantine was open voor lekkere warme drank, en je 

kon ook schaatsen huren! 

De ijsbaan was open voor iedereen, ook als je geen lid 

bent van de voetbalclub mocht je naar binnen om te 

schaatsen! Het was heel erg druk, maar ook heel erg 

gezellig! Iedereen deed wel iets op het ijs.
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De ene was stoere moves en tricks aan het doen op zijn 

schaatsen, de andere deed het lekker rustig aan en er waren 

mensen die fanatiek wedstrijdjes ijshockey aan het spelen 

waren, supercool! 

Het was zelfs vanaf 1 maart officieel lente. Maar het leek 

wel hartje winter! Het was ijskoud buiten en de laatste dag 

was er als hoogtepunt ook nog overal sneeuw en alles was 

helemaal wit. 

Het was een fantastische week! Iedereen heel erg bedankt 

voor de hulp en de steun en hopelijk tot de volgende!

OVERGANG VAN O11
NAAR O13

Van een klein naar een groot veld, dat is eigenlijk het enige 

waar ze over praten als ze de overstap maken. Grotere 

goals, buitenspel en een strafschopgebied, allemaal nieuwe 

regels.

We hebben nagevraagd aan de kinderen van wat zij van 

de nieuwe regels vinden. Een paar kinderen zien het niet 

zo zitten, dat is natuurlijk begrijpelijk. Vaak denken kinderen 

dat je door het grote veld veel meer moet rennen. Dat valt 

reuze mee. Doordat je een groter veld hebt en dus ook 

meer spelers, heb je veel meer ruimte. Dus je kunt de bal 

het werk laten doen. Natuurlijk zijn er ook veel kinderen die het 

geweldig vinden om op een groter veld te spelen. Toch is de 

buitenspelregel iets waar nog veel kinderen zich in vergissen. 

Er is ook een groep die bang zijn uitgelachen te worden omdat 

ze de spelregels op groter veld niet goed kennen. Daar moet 

je echt niet aan denken, onthoud: je bent niet de enige die met 

dat probleem zit. De overstap is misschien een grote overstap, 

maar geloof me je gaat er heel veel plezier aan beleven. Heel 

veel succes op groot veld voor de tweedejaars O11 namens de 

jeugdredactie.
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