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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

EEN CLUB
BESTUREN

Voetbalclubs zijn ooit opgericht om 
georganiseerd te kunnen voetballen. 
Tegenwoordig lijkt het voetbal wel 
bijzaak te zijn. Niet voor de spelers, 
maar wel voor bestuurders.

Onze laatste nieuwe speeltjes zijn het alcoholbeleid en de 

privacywetgeving.

Over het alcoholbeleid is al het nodige gezegd. Daar 

hebben we de hulp van onze leden voor nodig en dat 

gaat goed. Lastiger is het wanneer ‘vreemden’ alcohol 

bestellen. Dan moet altijd de legitimatie worden gevraagd. 

Het zal duidelijk zijn, dat het voor vrijwilligers achter 

de bar niet eenvoudig is om dat nooit te vergeten.

Overtredingen kunnen heel vervelende consequenties 

hebben: van geldboete tot het verspelen van de 

Alcoholvergunning. Dit heeft dus gevolgen voor de club, 

maar ook voor de verantwoordelijken (het bestuur). En 

vraag wordt zo langzamerhand: wie wil daar als bestuurder 

verantwoordelijk voor zijn in de toekomst?

Het nieuwste is nu weer de privacywetgeving. We zijn 

allemaal vrijwilligers, maar worden nu weer met extra 

werk opgezadeld om te zorgen dat we aan die wetgeving 

voldoen. En natuurlijk is de handhaving van deze wetgeving 

heel wat lastiger, dan die van het alcoholbeleid. Het 

laatste wordt gehandhaafd door de gemeente, maar 

privacywetgeving wordt door de overheid gecontroleerd. 

We verwachten niet meteen controle te krijgen op 

25 mei, maar toch legt het een last op de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid.

Een derde ‘fenomeen’ is de vraag om een VOG (verklaring 

omtrent gedrag). Dat is niet iets dat door de wet verplicht 

wordt, maar belangrijk om als bestuurder niet onderuit 

gehaald te worden wanneer er verkeerde dingen gedaan 

worden door begeleiders of trainers van teams. 

Stel je voor dat iemand iets verkeerds doet en we hadden 

via de aanvraag van een VOG kunnen weten dat zo’n fout 

op de loer ligt, dan ben je als bestuurder kwetsbaar.

 Ik denk dat iedereen begrijpt dat ook het organiseren 

van de aanvragen weer de nodige inspanning vergt van 

vrijwilligers.

De moraal van het bovenstaande is dat we het elkaar zo 

gemakkelijk mogelijk moeten maken. Anders vinden we 

straks geen bestuurslid meer die de verantwoordelijkheid 

aan wil gaan. Gelukkig hebben we daar bij onze club geen 

probleem mee, maar dat moeten we wel zo houden.

Dan toch even terug naar de belangrijkste bijzaak in de 

club. We zitten in een sportieve flow. Het eerste heeft 

een periodetitel en kan nog steeds kampioen worden. 

Maar wat zeker zo belangrijk is: ook het tweede en JO19-1 

kunnen nog kampioen worden. Dat is voor het algehele 

sportieve niveau natuurlijk heel belangrijk. Anders heeft een 

eventuele promotie van Heeze 1 geen zin.

Om dat niveau verder op te krikken, gaan we proberen 

nog meer professionaliteit aan te trekken voor de 

jeugdopleiding. Op dit moment hebben we vergaande 

gesprekken met een Technisch Coördinator Jeugd. 

De kandidaat is een zeer ervaren 1e elftal trainer in 

het zondagvoetbal. Die TC moet de nieuwe trainers 

ondersteunen bij het opzetten en geven van trainingen 

en bij het coachen op zaterdag. En daarnaast zal de 

TC natuurlijk ook spelers selecteren op technische 

vaardigheden.Tot slot: laten we hopen dat we de komende 

maanden zowel op het veld als op het terras een paar 

mooie hoogtepunten beleven.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Persoonlijk ervaar ik deze gebeurtenis als een unicum. 

En ik bedoel hiermee niét het aantal jaren dat LINK 

binnenkort al weer bestaat, doch het grote aantal 

complete families die zich op een of andere wijze 

collectief betrokken voelt bij de RKSV Heeze. Niet 

gehinderd door enige kennis op bestuurlijk gebied, 

durf ik dan ook de stelling aan dat dit heugelijke feit wel 

degelijk te maken heeft met het juiste verenigingsbeleid, 

COLLECTIEF ZEER
BETROKKEN EN DIENSTBAAR 
VOOR ONZE CLUB!

DE FAMILIE VAN FRANS EN TONNY VAN DEN BROEK
Tekst: PETER VAN HOEK • Beeld: GERNIE HENSELMANS

Deze maandelijks LINK-rubriek (‘De Familie van …..’), waarin telkens een complete 

Heezerse voetbalfamilie centraal staat, gaat binnenkort alweer haar 10e jaargang 

tegemoet! 

de goede harmonie en de fijne sfeer die er binnen de 

vereniging heerst en waar we met z’n allen apetrots op 

mogen zijn. Zo, dit gezegd hebbende (en met dank voor 

het applaus), gaan we over tot de orde van de dag.  

De familie van TONNY EN FRANS VAN DEN BROEK 

telt op dit moment maar liefst 10 personen. Teveel 

om deze mensen gezamenlijk op één plaats en op 

DE FAMILIE VAN FRANS EN TONNY VAN DEN BROEK
Tekst: PETER VAN HOEK • Beeld: GERNIE HENSELMANS

hetzelfde tijdstip te interviewen, zeker midden in de 

voorjaarsvakantie. Middels een gedegen en vooral 

efficiënte voorbereiding van Tonny en Frans kwam 

ik echter binnen vijf minuten alles aan de weet over 

de complete familie van den Broek en hebben we 

vervolgens nog ’n dik uur gezellig zitten keuvelen over 

koetjes en kalfjes in hun gezellige woning aan de Iras. 

Hoe makkelijk en aangenaam kan het leven van ’n 

LINK-reporter soms zijn!

Voetbal loopt als een rood-groene draad door dit 

gezin. Wat te denken van de spil in dit gezinsteam, 

oma, (schoon)moeder en echtgenote TONNY. Haast ’n 

mensenleven lang heeft zij zich ingezet als vrijwilligster 

in de ruimste zin van het woord voor haar kroost en 

voor haar clubke. Kantinemedewerkster (ruim 20 jaar 

!), begeleidster van het befaamde El Grisio-kamp (maar 

liefst 17 jaar!), chauffeuse/begeleidster van de C- en 

A-jeugd naar respectievelijk Engeland en Denemarken. 

Zomaar ’n greep uit het arsenaal aan geheel vrijwillige 

diensten waarvoor ’n ridderkruis wellicht ietwat 

overdreven is maar ‘n ‘lintje’ niet zou misstaan. 

Opa, (schoon)vader en echtgenoot FRANS startte als 

8-jarig manneke bij de RKSV Heeze in de jeugdafdeling. 

Door schoolverplichtingen op zaterdag bleek deze 

voetbalcarrière helaas van korte duur. Later heeft hij 

de schade ingehaald door op fanatieke wijze een groot 

aantal jaren in de Heezer zaalvoetbalcompetitie uit te 

komen, daarbij in het team nog menig jaar vergezeld van 

beide zonen Bas en Rob.

Toen genoemde zonen in 1981 begonnen met voetbal 

bij de F-jes, en vader Frans “als vanzelfsprekend” ging 

‘leideren’ bij hun team, kwamen al gauw de bestuurlijke- 

en leidinggevende kwaliteiten van Frans aan het licht 

waardoor hij uiteindelijk belandde in het Jeugdbestuur. Na 

ca. 10 jaar werd hij jeugdvoorzitter (ca. 4 jaar) en lid van 

het Hoofdbestuur (ca. 6 jaar). Nadat toenmalig voorzitter 

Jo v.d. Linden te kennen gaf er mee te stoppen, vond 

deze dat hij aan niemand beter de voorzittershamer kon 

overdragen dan aan Frans.

“Haast ’n mensenleven 
lang heeft zij zich 
ingezet... en voor haar 
clubke.”

“... en vader Frans ging 
‘leideren’, kwamen al 
gauw de bestuurlijke- 
en leidinggevende 
kwaliteiten...”
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Deze was daar op dat moment niet zo mee vereerd, 

daar een drukke baan als bedrijfsleider (en later 

mede-eigenaar) bij GMO Fijnmetaal dit eigenlijk niet 

toestond. Toch heeft Frans destijds ingestemd met dit 

voorzitterschap met het idee dat het voor een niet al 

te lange termijn zou zijn. Mede doordat in die periode 

Tiny Ceelen overleed (en daarbij veel kennis verloren 

ging) heeft Frans al met al toch nog ca. 4 jaar de club 

voorgezeten en uiteindelijk de hamer overgedragen 

aan Harry van Overveld.

Enige jaren terug werd Frans gevraagd om op toerbeurt 

dienst te doen in de bestuurskamer. Sinds twee jaar 

regelt hij ook de scheidsrechters . Hoewel de club 

volgens Frans zeer vereerd is met de kwaliteit en inzet 

van het huidige scheidsrechtercorps, wil hij toch graag 

via deze weg een oproep doen voor jonge aanwas daar 

verschillende van de huidige generatie scheidsrechters 

al 65+ zijn en er regelmatig een tekort is. 

Zoon BAS (41 jaar) is reeds op 6-jarige leeftijd 

toegetreden tot de F-jeugd. Ondanks zijn toenmalige 

geringe lengte, is hij toch begonnen als keeper en 

daarna doorgegaan als veldspeler. Bas had het 

voordeel dat hij in het verdere verloop van zijn 

jeugdjaren telkens werd ingedeeld in een talentvol team 

en met deze teams meerdere kampioenschappen 

heeft mogen vieren. Toen Bas de overgang van 

A1 naar de senioren maakte en hij reeds enkele 

oefenwedstrijden had gespeeld met Heeze 1, sloeg 

het noodlot toe. Tijdens sportles op school brak Bas op 

twee plaatsen zijn been. 

Als gevolg hiervan leek Heeze 2 het hoogst haalbare 

voor Bas, met als uitschieter ’n halfjaarlijks verblijf in 

het vaandelteam tijdens het seizoen (2002-2003) 

waarin Heeze 1 kampioen werd en promoveerde 

naar de 3e klasse. Bas was ook jaren leider van 

de jeugd en van het El Grisio-kamp en lid van de 

technische commissie. Momenteel is hij voorzitter 

van de Brabantsedaggroep de Lambrekvrienden en 

bestuurslid bij de tennisvereniging. Bas is werkzaam bij 

Tridec als manager Finance & HR, is samenwonend met 

Liesbeth Verberne en heeft 2 kinderen, Loet (12 jaar) 

en Sjors (10 jaar). Loet zit in het 1e jaar Havo/vwo van 

het Augustinianum, heeft 2 jaar gevoetbald, maar vindt 

tennissen leuker. Sjors (groep 7 van Dirk Hezius) tennist 

en zit bij de scouting.

Zoon ROB (42 jaar) is evenals zijn vader op 8-jarige 

leeftijd begonnen bij de RKSV. Op voetbalgebied was 

hij niet zo’n streber en vond het prima om in een lager 

jeugdteam te spelen. Lekker onbekommerd bezig zijn 

was destijds zijn motto. Enige tijd later veranderde deze 

instelling van Rob toen hij ’s-zaterdags ging bijklussen bij 

een loodgieter en het voetbal in het slob geraakte. Rob 

haakte af en was vanaf dat moment alleen nog maar 

bezig met het opbouwen van een zinvolle toekomst. 

DE FAMILIE VAN FRANS EN TONNY VAN DEN BROEK
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“Bas was ook jaren 
leider van de jeugd en 
van het El Grisio-kamp 
en lid van de technische 
commissie”

Na de MBO Autotechniek werkte hij als automonteur 

en APK-keurmeester bij autobedrijf Schilders. De 

grotere vrijheid en zelfstandigheid in het installatie- en 

loodgieterswezen liet hem echter niet los, hetgeen 

resulteerde in een vaste aanstelling bij loodgietersbedrijf 

van Dijk. Rob volgde hier gedurende zijn 18-jarig 

dienstverband de opleiding Installatietechniek in de 

avonduren, hetgeen hem uiteindelijk zeer te pas is 

gekomen toen hij later (februari 2017) als zelfstandig 

ondernemer ‘Broek Installatietechniek’ startte.

Rob’s partner ANS (van Dartel, 43 jaar) kennen we 

natuurlijk allemaal van het vrouwenvoetbal. Jarenlang 

heeft zij in het damesteam haar beste beentje 

voortgezet hetgeen zelfs resulteerde in een terecht en 

overtuigend kampioenschap. Op dit moment traint zij 

nog wekelijks en voetbalt zij nog altijd fanatiek bij de 

‘veterinnen’ (30+ dames) van Heeze. Op ’n gegeven 

moment heeft Ans het (vrijwilligers)stokje overgenomen 

van schoonmoeder Tonny en loopt nu al 13 jaar mee 

binnen de organisatie van het El Grisio-jeugdkamp. 

Naast haar baan bij de facilitaire dienst in het Sint 

Annaklooster in Eindhoven, verzorgt ze tevens de 

boekhouding voor het installatiebedrijf van partner 

Rob. Verder is Ans natuurlijk op zaterdag een fanatieke 

supporter bij de teams van beider zonen Rick en Sven. 

De automatische overstap naar de voetbalcapriolen van 

beider zonen Rick en Sven is hiermee gemaakt. 

In het begin leek SVEN (11 jaar) het voetballen niet zo 

leuk. Breakdance was meer zijn ‘ding’. Toen hij dan op 

7-jarige leeftijd toch koos voor voetbal, gebeurde het 

zomaar dat hij op de middenstip spontaan op z’n kop 

ging staan. Op dit moment speelt Sven in JO11-3, soms 

in de voor- dan weer in de achterhoede. Een goede 

assist geven vind hij zeker zo belangrijk als zelf scoren. 

Naast de reguliere trainingen oefent hij na schooltijd 

(Kindcentrum de Parel, groep 7) graag op techniek 

(panna’s maken bij opa!!) op het kunstgrasveldje in 

de Iras. Sven is fanatiek supporter van Feijenoord. Als 

hobby vindt Sven gamen leuk (vaak TE leuk), verwent (en 

verzorgt) hij konijn Snuffie graag en is veel bezig op de 

trampoline. Ook krijgt hij momenteel muziekles en is lid 

van de jeugdslagwerkgroep van St. Nicasius. 

Broer RICK (13 jaar) ging reeds op 6-jarige leeftijd op 

voetbal en is daardoor wellicht wat fanatieker dan 

Sven. Op dit moment speelt Rick in JO13-2G als laatste 

man en voelt zich daar bijzonder op zijn plaats. Rick 

beschikt over goed spelinzicht en lost meestal alles 

voetballend op. Hun team is de eerste seizoenshelft 

kampioen geworden. In de tweede seizoenhelft (tegen 

veel sterkere tegenstanders) moeten ze vol aan de bak. 

Maar de spelertjes van zijn team gaan voor elkaar dus 

komen de resultaten vanzelf. Rick is PSV-fan. Als PSV 

tegen Feijenoord van Sven speelt  botst het op een 

leuke manier wel eens. Rick zit in het 1e jaar Havo/VWO-

klas op Were Di in Valkenswaard en heeft het hier reuze 

naar zijn zin.  ok de resultaten zijn zeer bevredigend. 

Houwe zo Rick….!

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat beide gezinnen, 

dus ook de kinderen, zich fanatiek inzetten voor 

de”Lambrekvrienden”.

Heel veel dank, familie van den Broek, voor jullie tijd en 

gastvrijheid. Het ga jullie allen goed!



1110

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

Na zijn LTS-opleiding en de nodige werkervaring bij Sankomij, lonkte voor 

Dennis het avontuurlijke bestaan. Maar liefst 5 jaar zwierf hij de wereld rond 

met het Korps Mariniers. Alsof dit nog niet genoeg was, besloot hij daarna als 

internationaal vrachtwagenchauffeur de Europese landen te verkennen. Dit 

alles maakte van hem een man met veel levenservaring. Aan dit avontuurlijke 

leventje kwam echter ‘n eind toen Dennis serieuze verkering kreeg met Sabine 

(zijn huidige echtgenote), zoon Daan geboren werd, en Dennis vanaf toen 

begrijpelijkerwijs wat vaker in de buurt wilde zijn.

Reeds op zeer jonge leeftijd is Dennis van de Ven 

besmet geraakt met het ‘koper-en-zink’- virus.

Al vanaf zijn 5e jaar mocht hij namelijk met vader Toon 

op karwei, om al spelenderwijs het vak van loodgieter/

installateur onder de knie te krijgen.

Aangezien Dennis van aanpakken wist en hij destijds, 

naast zijn reguliere werktijd in loondienst, veel particuliere 

klussen kreeg toegeschoven, kon een nieuw avontuurlijk 

bestaan, ditmaal als zelfstandig ondernemer, niet uitblijven. 

Aldus werd ‘Dennis van de Ven Installatietechniek’ 

officieel per 1 oktober 2012 opgericht. Of het nu gaat 

om een (grote) verbouwing  of nieuwbouw, het bedrijf 

heeft alle expertise in huis. De werkzaamheden van 

het bedrijf bestaan o.a. uit alle voorkomende cv- en 

loodgieterswerkzaamheden, koper- en zinkwerkzaam-

heden, ventilatie en WTW, hybride systemen en aardgas. 

Vanwege zijn snelle service, vakkundige adviezen en 

gedegen vakmanschap had Dennis in no-time een 

dermate goede naam in het installatiewereldje opgebouwd 

waardoor de aanschaf van een eigen bedrijfsruimte 

met plaats voor opslag, werkplaats en kantoor niet kon 

uitblijven. Deze vond hij in het riante bedrijfspand aan de 

Oude Stationsstraat 23/a van waaruit hij inmiddels al weer 

menig jaar opereert en klanten en vertegenwoordigers 

ontvangt.

Vrij snel werd daarna het bedrijf van Dennis uitgebreid 

met een volwaardig en gediplomeerd personeelslid in 

vaste dienst die geheel zelfstandig alle voorkomende 

installatiewerkzaamheden verricht. Zowel in de 

particuliere- als in de zakelijke sector staan zij hun 

mannetje. Hierin op uiterst bekwame wijze geassisteerd 

door steun en toeverlaat Sabine, die de volledige 

administratie voor haar rekening neemt en - in navolging 

van zijn vader - ook zoon Daan die in zijn vrije tijd zijn 

steentje bijdraagt.  

Met name doordat zoon Daan, op fanatieke wijze zijn 

wekelijke kunsten vertoont op het veld in het JO-17 team 

(doch ook omdat Sabine jarenlang heeft gevoetbald bij 

de dames 1) is Dennis van de Ven Installatietechniek 

inmiddels toegetreden tot sponsor van de RKSV Heeze.  

Namens RKSV Heeze danken wij Dennis van de Ven 

Installatietechniek voor deze welkome sponsoractie 

en wensen hem en zijn mooie bedrijf een succesvolle 

toekomst toe.

DENNIS VAN DE VEN 
INSTALLATIETECHNIEK
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RKSV Heeze mag trots zijn op de resultaten van de 

club. Er zijn maar liefst 3 periodetitels in de wacht 

gesleept: door Heeze 1, Heeze 2 en JO19-1. Al deze 

teams zijn nog op jacht naar het kampioenschap 

en zijn verzekerd van nacompetitie, hetgeen wel 

eens een hele leuke zomer kan opleveren voor de 

Rood-Groenen. De kantine zal bij een of meerdere 

kampioenschappen flink overuren moeten draaien 

en tijd zien te vinden om alle spelers een verdiend 

plekje te geven, maar dat is een luxeprobleem. 

Het bestuur houdt fanatiek de updates bij op de 

site en roept alle supporters op om achter de 

jongens te gaan staan in deze super spannende 

seizoensontknoping. Het wordt nog beter, want 

bij deze teams houden de mogelijke successen 

niet op. Heeze heeft uitzicht op nog meer prijzen. 

Het mag worden vermeld dat er ook meerdere 

jeugdteams zijn met aanspraak op het felbegeerde 

kampioenschap, en dat het G-team comfortabel 

de ranglijst aanvoert en goed op weg is om 

zichzelf voor het derde jaar op rij de beste van de 

competitie te mogen noemen.

RKSV HEEZE PRIJST       PERIODETITEL PAKKERS

RKSV HEEZE 1
Het Eerste promoveerde in 2014 via winst in de finale 

van de nacompetitie naar de tweede klasse. Om dit 

jaar een plaatsje te krijgen in de 6de hoogste divisie 

van het Nederlands voetbal zou een enorme opsteker 

zijn voor de mannen van Noud van Buul. Ook zou dat  

een historisch moment in de geschiedenis van de club 

zijn; Heeze 1 heeft nog nooit in de eerste klasse mogen 

uitkomen. Na het winnen van het thuisduel tegen SC 

Irene op 13 mei liet het een verliezend EFC achter 

zich en nam controle over de titelstrijd met nog twee 

wedstrijden te gaan. De spelers hebben daardoor een 

enorme boost van motivatie en geloof gekregen en zijn 

er op gebrand feest te vieren op Het Lambrek aan het 

eind van het seizoen. Voor sommigen die van andere 

verenigingen komen en nu hun talenten uitoefenen 

in het rode shirt en groene broekje, zou het evengoed 

geweldig zijn, maar vooral om als kind van de club een 

prominente rol te spelen in onze tijdlijn - die dateert van 

1930 - lijkt net een droom. Een periodetitel veilig stellen 

is al een succes, nu is het zaak om de koppositie over 

de streep te trekken en het harde werk te belonen met 

een welverdiend kampioenschap.

PERIODETITELPAKKERS
Tekst • JOCHEM MICHELS

PERIODETITELPAKKERS
Tekst • JOCHEM MICHELS
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RKSV HEEZE 2
Het Tweede heeft de periodetitel bemachtigd door 

met een monsterscore van 6-0 te winnen van Gestel 

op ons eigen sportpark. Hiermee pakte het team dus 

gretig een recht op nacompetitie voor promotie, en drie 

punten in de competitie. Helaas, na verlies tegen RKVVO 

staan ze nu één punt achter koploper Wilhelmina 

Boys 2, en bovendien hebben ze ook een wedstrijd 

meer gespeeld. Toch vallen hun prestaties niet te 

onderschatten, want ze maken evengoed kans om 

een klasse hoger te gaan spelen. Momenteel bevindt 

het team zich in de eerste klasse voor reserveteams 

na twee recente kampioenschappen, en laat het team 

zien dat ze er thuis hoort, ja zelfs nog aanspraak maakt 

om in korte tijd een stapje hogerop te komen. Het 

toont de kracht van de kleedkamers in Heeze aan, dat 

beide teams zo kunnen presteren. Tevens is het een 

goed teken dat de jongere lichting ook het hoge niveau 

aankan en dus kan doorstromen naar hogere divisies in 

het heugelijke geval van promotie.
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De hoogste junioren hebben zichzelf ook op de 

favoriete positie gevoetbald. Zij staan vier punten los 

met nog twee wedstrijden te spelen maar willen de 

voorsprong op zijn minst vasthouden en nóg liever 

uitbreiden. JO19-1 floreert dit seizoen in de hoofdklasse 

en kan promoveren naar de derde divisie. Voorgaande 

jaren is het helaas niet gelukt te promoveren via de 

nacompetitie. Het lijkt er op dat ze dit jaar niet de 

omweg willen nemen, maar gaan voor directe promotie 

door middel van het kampioenschap. Zij zouden dit 

al voortijdig kunnen behalen met daarna nog een 

wedstrijd te gaan, wat een heel dominante stunt zou 

zijn. In de competitie spelen ze het meest attractieve 

en efficiënte voetbal: met 72 doelpunten lopen ze flink 

uit op de rest van de teams die onder hen staan en 

hebben ze (op 13 mei 2018) al 7 wedstrijden achter 

elkaar niet verloren.

Deze vorm vasthouden zal ongetwijfeld zorgen voor 

een mooie prijs en dat JO19-1 tevreden mag terugkijken 

op een geslaagd seizoen.

PERIODETITELPAKKERS
Tekst • JOCHEM MICHELS

RKSV Heeze heeft veel geluk met het 
huidige talent in de vaandelteams. 

Wij kunnen niet wachten hoe deze competities 

gaan aflopen en hebben alle vertrouwen in de 

spelers en de goede begeleiding van de coaches 

en trainers. Deel uitmaken van een club waar 

de twee hoogste teams geschiedenis kunnen 

schrijven is een heel uniek gegeven en, zoals het 

bestuur al aangeeft op de site, wij zijn apetrots. 

Dit is een prestatie die mede mogelijk gemaakt is 

door iedereen die Heeze een warm hart toedraagt. 

Laten we allemaal samen komen bij de resterende 

wedstrijden om onze steun te betuigen, zodat we 

aan het eind van de rit samen feest kunnen vieren. 

Want, naast voetballen natuurlijk, zijn wij ook daar 

erg goed in.

RKSV JO19-1
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TEAMSPORT
BUITEN HET VELD

Het was misschien nog beter dan kampioen worden en werd altijd door de 
jeugdtrainers beloofd. Jouw moment om in de spotlight te staan:

huldiging in de kantine en daarna op de platte kar 

een rondje door het dorp. Een amateurcompetitie 

leek ineens een grote prestatie. Kijkend naar al de 

juichende ‘supporters’, of aardige dorpelingen, die graag 

meespeelden in de droom van iedere voetballer. Met 

een meute kleine jochies dansen en lallend rondrijden is 

aandoenlijk om te zien. Je ziet het bij professionele clubs 

ook al: de spelers geven de schaal of beker door na een 

aantal seconden ermee te zwieren. Soms laten ze hem 

vallen à la Sergio Ramos en rijdt de bus er overheen, maar 

dat is van latere zorg. Het is een viering voor de stad, om zo 

de trots en gastronomie aan te sporen.

Je ziet het aan de zee van fans met clubtenues aan of 

zelfs een speciaal kampioensshirt. Het is een moment 

van verbroedering en wordt beschouwd als plaatselijke 

feestdag. Mensen die normaliter niet veel geven om 

voetbal of voor de desbetreffende club, kunnen ervaren 

hoe diep de liefde voor een team kan zitten. De KNVB 

Beker, de schaal en in 1988 de winst op het EK: het is net 

een mierenhoop van gelijk geklede feestgangers. Rinus 

Michels zat in een bootje, varend door de Amsterdamse 

gracht met ogenschijnlijk heel de bevolking aan de rand van 

het water. Hem werd door een reporter gevraagd: “Meneer 

Michels, lukt het?” waarop hij alleen maar zijn hoofd kon 

schudden en boven het geluid uit “dit is ongelofelijk!” kon 

roepen. Of zoals Luuk de Jong zei: “Je voelt je aanbeden, net 

als een koning.” Voetballers hebben doorgaans geen hulp 

nodig met het boosten van hun ego, maar na een seizoen 

lang werken gun je dit iedereen.

Een speciale versie hiervan vond plaats bij de huldiging van 

Leicester City. Toen de club hun wonderbaarlijke seizoen 

doormaakte en kampioen werd in de Engelse Premier 

League, waren er ontzettend veel fans van andere clubs 

naar de stad getrokken om het mee te maken en hun 

respect te uiten: er stonden daar 240.000 mensen langs de 

kant. Iets waar de stad helemaal niet op was voorbereid en 

wat paniek veroorzaakte bij de gemeente. Gelukkig waren 

er lokale bandjes en voorzieningen die zich hadden ingezet 

om het zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Spelers hangen over de rand van de bus of kar met 

telefoons om zo de taferelen vast te leggen en aan families 

te laten zien, want zij zelf zullen de beelden vast nooit 

vergeten. Om hen heen is het niet veel anders dan vrolijke 

supporters, het zingen van liederen en filmpjes of foto’s op 

Snapchat zetten. Voetbal brengt mensen dichter bij elkaar 

in ons land dan de meeste dingen. Het begrip ‘teamsport’ 

geldt niet alleen op het veld maar ook thuis op de bank, in 

het stadion of in de stad.

Jochem Michels

POSITIEF COACHEN
Tekst: MAARTEN WIJFFELAARS

POSITIVITEIT
IS DE SLEUTEL!

Dit seizoen hebben we in Link veel aandacht besteed aan een positief voetbalklimaat. 
Het belang van dit onderwerp wordt door vrijwel iedereen onderschreven. 

Er zijn veel mooie praktijkvoorbeelden die het 

positieve effect op spelers en clubs aantonen. Gelukkig 

zien we mooie praktijkvoorbeelden ook binnen onze 

club. Bijvoorbeeld de voetbalschool. De trainingen 

waren ingestoken op verbeteren van techniek. In de 

uitvoering zijn we erin geslaagd om in de trainingen 

positief coachen als uitgangspunt te gebruiken. Door 

complimenteren en benadrukken wat goed ging, 

bleven de spelers (JO-8 tot en met JO-11) enthousiast 

en leergierig van de eerste tot de laatste minuut. Het 

vereist van de trainers veel inzet en concentratie. 

Soms voelt het wat onnatuurlijk, oud gedrag moet 

worden afgeleerd. De succesformule was dat we het 

samen deden; de trainers ondersteunden elkaar.

Een ander positief signaal gaat uit van de ‘poll’ die 

we een aantal weken op de website hebben laten 

meelopen. De vraag was of je zou ingrijpen als een 

trainer of coach zich langs de lijn voortdurend negatief 

uit. 56 Personen hebben gestemd: 89% gaf aan dat 

ze ingrijpen, dat ze er iets van zeggen. Zoals al eerder 

opgemerkt: oud gedrag leer je niet zomaar af, hulp van 

je clubcollega’s heb je nodig.

De tip van deze maand: hoe breng je positiviteit in 

de praktijk? Het idee is dat je de dingen waarvan je 

normaal gesproken zou zeggen dat ze níet mogen, 

omvormt en anders formuleert. In een schoolklas 

is vaak één van de regels dat kinderen niet door 

elkaar mogen praten. Deze regel kan positief worden 

geformuleerd door te schrijven: “In deze klas luisteren 

we naar elkaar!” Door de regels positief te verwoorden 

leg je de aandacht bij wat goed en positief is. Door 

regels op te stellen die gewenst gedrag stimuleren in 

plaats van ongewenst gedrag verbieden, leg je daar de 

focus op en dat helpt ook om dat uit te voeren! 

Ook op de sportvereniging gelden allerlei regels. Die 

zijn nodig om de trainingen, wedstrijden en alle zaken 

eromheen in goede banen te leiden. Heb je een lijst van 

de regels die voor jou belangrijk zijn? Ga dan eens met een 

paar ouders en kinderen om tafel en vorm de regels om tot 

positieve regels.

Tip: zet de regels op rijm, zo onthoudt iedereen ze beter: 

1.  Eigenlijk is het heel gewoon: wij houden onze velden  

      schoon!

2.  Wie naar de training gaat, is eventjes stil als de trainer  

      praat!

3.  Met aanmoedigingen zijn we altijd blij, want iedere  

     sporter is een kei!

Dit is voor dit seizoen het laatste artikel over positief 

coachen. Rest ons om nog een keer te verwijzen naar de 

website. In het menu vind je onder positief voetbalklimaat 

tips voor trainers, coaches én voor ouders. Voor trainers 

en coaches wijzen we graag speciaal op het handboekje: 4 

inzichten over trainerschap. Dit handboekje staat vol met 

tips en er is ruimte voor je eigen notities. Wil je dit boekje 

(digitaal/pdf) ontvangen of wil je reageren op dit artikel, 

stuur dan een berichtje aan positiefcoachen@rksvheeze.nl 

Veel succes.
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Op het moment van schrijven van deze LINK doen zowel Heeze 1 als Heeze 2
mee in de bovenste regionen van de competitie. Prachtig! 
Enkele spelers vroegen we om een reactie op de goede prestaties:

VRIJWILLIGERSAVOND
Op 13 april j.l. was de jaarlijkse vrijwilligersavond, waarvoor alle 

vrijwilligers met hun partners waren uitgenodigd.

Onder het genot van een drankje en een hapje was het een 

zeer gezellige avond. Traditioneel werd de clubman van het 

jaar uitgeroepen door voorzitter Paul Krieckaert. En dat is 

Fons Loots. Fons is altijd positief ingesteld en is op vele fronten 

inzetbaar. Hij is een man van verbinding tussen mensen. 

Verder werd de eerste oeuvreprijs uitgereikt aan Fred Weiss. 

Hij is al zo’n 20 jaar jeugdtrainer. In al die jaren zijn er heel veel 

spelers die heel veel van Fred geleerd hebben. 

Van harte proficiat allebei!!!
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tegenstellingen.”

BOODSCHAP

Fons’ motto: “Je moet iedereen respecteren en in zijn/

haar waarde laten, waarderen op wat men kan en niet 

focussen op wat men niet kan.” Een boodschap die Fons 

zelf uitdraagt. Veel mensen weten niet dat Fons ziek is 

en daarvoor heel veel moet laten. Je zal Fons daar nooit 

over horen. Hij kijkt ook voor zichzelf wat hij nog wel kan. 

“Terugkijken heeft geen nut, je moet vooruit kijken” zoals 

Fons het verwoordt. 

Dit is ook de reden dat Fons geen deel meer uitmaakt van 

het bestuur, maar een vrije rol op de achtergrond vervult. 

Omdat Fons het reilen en zeilen van de vereniging als geen 

ander kent kan hij zo toch zijn steentje bijdragen. Fons 

vertelt: “Ik heb helaas maar beperkte energie en moet dat 

goed doseren. De vrije rol maakt het voor mij mogelijk 

om mijn eigen tijd in te delen en dat is erg fijn. Het kost 

misschien energie, maar ik krijg er ook heel veel voor terug. 

De waardering die je krijgt geeft ook weer energie, en heel 

belangrijk voor mij is dat ik me op deze manier nuttig kan 

maken, dat ik erbij hoor en mijn sociale contacten blijf 

houden.

“Direct na dit interview loopt Fons naar de bar want daar 

hebben ze even wat hulp nodig. Typisch Fons. Helpen waar 

hij helpen kan.

VOETBAL HEEZE

Fons vertelt: “Ik ben bij RKSV Heeze betrokken geraakt door 

onze Ruud. Ik ben enige jaren trainer van zijn team geweest, 

dat toen de F- en E-jeugd heette. In 2013 ben ik in het bestuur 

gestapt en momenteel doe ik van alles zonder een echte rol 

te hebben. Denk aan het opvolgen van diverse acties, en vaak 

ben ik de contactpersoon tussen de vrijwilligers en bestuur 

of commissies. Het is dan ook erg fijn dat RKSV Heeze over 

de jaren is uitgegroeid tot een fijne, veilige en stabiele club 

waar plezier hebben erg belangrijk is en men open staat voor 

ontwikkeling.”

BESTUURSFUNCTIE

Fons heeft diverse functies vervuld binnen en vanuit het 

bestuur. Zo is Fons over de jaren betrokken geweest 

bij diverse commissies. De sponsorcommissie, normen 

en waarden-commissie, na activiteiten-commissie, 

ijsbaancommissie, Kleding- en materiaalaankoop en veel 

niet voetbalgerelateerde zaken. “Ik ben geen man die 

anderen iets bij kan brengen op voetbalgebied. Ook ben 

ik niet de man die met zijn handen werkt, hoe vreemd dat 

ook klinkt.

Wel ben ik iemand van het NBV Nuchter Boeren Verstand. 

Ik vind het belangrijk om weloverwogen een besluit te 

nemen en er dan ook voor te gaan. Zonder keuzes kom je 

nergens”, aldus Fons.

VERBINDING

“Ik ben iemand van de verbinding tussen mensen, sta 

open voor ieders mening en vind het belangrijk dat ieders 

kwaliteiten optimaal worden ingezet en gewaardeerd. 

Alleen kan je het niet en voor mij hadden dan ook alle 200 

vrijwilligers die RKSV Heeze rijk is deze titel verdiend.” Voor 

Fons is iedereen gelijk en als een echt clubmens komt voor 

hem eerst de vereniging, dan het team en dan pas het 

individu. Fons is daar heel nuchter en duidelijk in: “Er moet 

geen eigenbelang zijn, maar je doet alles in het belang van 

de vereniging. 

Voor mij is iedereen dan ook even belangrijk: van de 

maandagploeg tot het bestuur, van de kantinedame tot 

de commissievoorzitter, van Heeze 1 tot het G-team. De 

verbinding zit hem hier juist in dat je een luisterend oor 

hebt voor het individu. Goed luisteren en afwegen wat er 

wordt gezegd, zoeken naar de overeenkomsten; niet de 

CLUBMAN VAN HET JAAR
FONS LOOTS
   MAN VAN VERBINDING

CLUBMAN VAN HET JAAR
Tekst • HENK THIJSSEN  Beeld • GERNIE HENSELMANS

CLUBMAN VAN HET JAAR
Tekst • HENK THIJSSEN  Beeld • GERNIE HENSELMANS

Die lange man met snor

NBV nuchter boeren 
verstand

Terugkijken heeft geen nut, 
je moet vooruit kijken.

Voor mij is iedereen even 
belangrijk

FONS LOOTS
Fons is geboren en getogen in Eindhoven. Zijn voetbal verleden is beperkt. “Ik heb denk ik 
van mijn 8e  tot 15e  gevoetbald bij Tivoli/Tuindorp. Uiteindelijk ben ik gaan rugbyen wat 
onze Henk en Nol toen ook al deden.” Fons is getrouwd met Jeanne en hebben samen een 
zoon (Ruud).  Fons woont ondertussen al 35 jaar in Heeze. Ruud speelt in Heeze 2. 
De meesten kennen Fons nog wel als die lange man met de snor bij de Hubo. 

Voor Fons had het niet

zo gehoeven: 

Clubman van het Jaar.

In zijn ogen hadden de

ca. 200 vrijwilligers van 

RKSV Heeze het allemaal

wel verdiend.
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Soms was het ook wel eens wat minder, maar dat woog voor 

hem niet op tegen de positieve kanten. En dan kreeg hij daar 

nu de oeuvreprijs voor.  

WAT VIND JE DAAR VAN?

“Ik vind het niks. Ik sta niet zo graag op de voorgrond. Ik ben 

meer iemand die tussen de jongens in staat. Er zijn genoeg 

mensen die dat meer verdienen, die achter de schermen heel 

veel doen om onze mooie club te laten draaien”.

- Maar het is toch mooi, dat je waardering krijgt voor je werk?“

Dat weer wel natuurlijk. Al krijg ik mijn waardering ook als ik zie 

dat door mij opgeleide jeugdspelers het bij de senioren, en 

met name bij de selectie, goed doen. Dat ze het geleerde in de 

praktijk brengen”.

- Waarom ga je er nu dan mee stoppen?“

De motivatie wordt minder. Dat heeft alles te maken met 

de veranderende mentaliteit van tegenwoordig. Het is een 

ik-ik-mentaliteit geworden. Dat is niks voor mij. Ik ben meer 

van samen iets bereiken. Samen een goede ontwikkeling van 

de (jeugd)spelers doormaken, dat vind ik belangrijker dan 

bijvoorbeeld een kampioenschap. Al zal ik zeker genieten van 

een eventueel kampioenschap. En hoe lang ik het volhoud om 

niets meer met voetbal te doen, weet ik niet”.

In zijn toespraak tijdens de vrijwilligersavond verklaarde onze 

voorzitter Paul Krieckaert waarom er voor de eerste keer een 

oeuvreprijs werd uitgereikt.

Bij een dergelijke prijs denk je meer aan kunstenaars of 

schrijvers, die geëerd worden voor hun verzameld werk. De 

prijs zal zeker niet elk jaar worden uitgereikt, maar dit jaar is er 

een bijzondere aanleiding om hem toe te kennen aan Fred 

Weiss. Hij is al vele jaren actief als trainer/coach en daar gaat hij 

nu mee stoppen. Dat zou zo maar eens op een hoogtepunt 

kunnen gebeuren: een kampioenschap en promotie van de 

JO19-1. In ieder geval brengt hij een mooie lichting naar de 

senioren. Wij willen alvast stilstaan bij zijn ‘verzamelde werken’, 

omdat we erg veel waardering hebben voor zijn rol bij onze 

club. Ook al weten we dat hij niet zo nodig in de belangstelling 

hoeft te staan. Maar toch …..

Hij is overigens niet alleen actief geweest als trainer/coach. 

Daarvoor had hij ook al een carrière als voetballer achter de 

rug. Acht jaar in de jeugd (begonnen bij de P-tjes = Pupillen), 

daarna bij de senioren. Net-wel-net-niet bij het eerste. 

Omdat hij niet in het tweede mocht acteren (?) is hij lager 

gaan voetballen. Veelal met dezelfde mensen in telkens weer 

een ander team omdat de indeling nogal eens veranderde. 

Tot ongeveer zijn dertigste of vijfendertigste heeft hij dat 

volgehouden. Zoals hij zelf zei stopte hij toen zijn benen niet 

meer konden wat zijn brein wilde. Dat heeft maar een paar 

jaar geduurd. Want toen zijn zoon Paul ging voetballen ging 

hij uiteraard kijken en werd hij leider en later trainer. En op 

dat laatste heeft hij zich geconcentreerd. Hij behaalde diverse 

diploma’s. Eerst JVT (Jeugd Voetbal Trainer) en later TC3 (Trainer 

Coach 3). Ook volgde hij diverse cursussen via de KNVB. En dat 

allemaal om de jeugd beter te kunnen begeleiden. Niet alleen 

op voetbaltechnisch gebied, maar ook bij de randzaken. “Ik 

heb zelf nooit mijn mond gehouden als mij iets niet beviel en 

dan moet je ook capabel zijn om dat te kunnen managen als 

men jou ergens op aanspreekt”, verklaarde Fred zijn motivatie 

om die cursussen te gaan volgen. Al ruim twintig jaar heeft hij 

dat volgehouden en met veel plezier. 

OEUVREPRIJS VOOR
FRED WEISS
   SAMEN IETS BEREIKEN

OEUVREPRIJS
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“...we hebben erg veel 
waardering voor zijn rol bij 
onze club”

“...ook al weten we dat 
hij niet zo nodig in de 
belangstelling hoeft te 
staan”

“Het is een ik-ik-mentaliteit 
geworden. Dat is niks voor 
mij”.

FRED WEISS
Al vanaf zijn jeugd is Fred bij de RKSV Heeze betrokken. Voetballend en later als trainer. 
Ook zijn gezin werden in meer of mindere mate met het Rood-Groene virus besmet. 
Zijn vrouw Thea was lang als vrijwilliger op het sportpark te vinden. Zoon Paul voetbalt nog 
steeds in het Tweede.En dochter Yvonne zal ongetwijfeld ook wel iets voor de club hebben 
gedaan. Omdat Fred al ruim 20 jaar jeugdtrainer is vond het bestuur het nodig om hem de 
eerste oeuvre-prijs toe te kennen.

"Ik vind het niks. Ik sta niet zo 

graag op de voorgrond. Ik ben 

meer iemand die tussen de 

jongens in staat."
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De ex van Gordon mag niet meer ontkennen dat 

ze een relatie hebben gehad. Dat heeft een rechter 

gezegd. Nu heb ik van mijn moeder geleerd dat liegen 

erg slecht is, maar ik vermoed dat ze het iedereen zou 

gunnen te ontkennen dat ze een relatie hebben gehad 

met Gordon. Als ik mocht kiezen uit een heleboel 

dingen om te ontkennen, dan zou ik deze kiezen. Maar 

Kevin B mag dat dus niet meer. Per ontkenning krijgt 

hij een boete van € 500. Als hij wil ontkennen, moet hij 

dat op een plaats doen waar niemand hem kan horen. 

In de kantine van Sterksel bijvoorbeeld. Ik las overigens 

dat Gordon onlangs in Eindhoven gesignaleerd is. Hij 

kwam niet om te zingen, dus dat was niet zo erg, maar 

om een koffietent te openen. ‘Blushing’ heet die tent. 

‘Kiloknaller’ lijkt mij een betere naam, maar dit geheel 

terzijde.

Kevin B mag dus niet meer ontkennen, terwijl hij dat 

verschrikkelijk graag zou willen, waar we uiteraard 

alle begrip voor hebben. Maar dat gaat elke keer een 

bak geld kosten. De jurist in mij peinst nu hoe hij kan 

ontkennen en er toch mee weg kan komen. Ik heb er 

iets op gevonden: de dubbele ontkenning. Ik heb ooit 

in een wiskundeles opgevangen dat min maal min 

plus is (-x-=+). Een dubbele ontkenning zou dus geen 

ontkenning, maar een bevestiging opleveren. Kevin zou 

bijvoorbeeld kunnen zeggen:- “Ik ontken dat ik niet kan 

bevestigen dat ik geen relatie heb gehad. Op geen enkele 

manier. Ook niet op die bewuste dag waarvan Gordon niet 

ontkent dat ik niet bevestigd heb dat ik niet bij hem geweest 

ben. Ik wil benadrukken dat ik niet ontken dat ik die avond 

niet bij hem ben geweest, ook niet op het moment dat 

Gordon niet in zijn Grachtengordelpand was, dat overigens 

niet van hem is, maar van Joling die dat overigens ontkent, 

althans als je het hem niet  impliciet vraagt, hetgeen niet 

het geval was. Niemand die het daar niet mee eens is”. Nou 

maar hopen dat de rechter dat ook vindt, want anders is 

Kevin bij de eerste de beste meervoudige ontkenning een 

veelvoud van 50 euro kwijt. 

Waarom ik het hier over heb? RKSV Heeze zit ook met 

een probleem. De gemeente meende te constateren 

dat kantineklanten die niet uitgesproken meerderjarig 

leken niet hun legitimatie toonden toen daar door onze 

barmensen niet om gevraagd werd. Of dat waar was. 

Antwoord: nee. Toen wist die stiekeme gemeenteman 

het ook niet meer. Hij had zoveel ontkenningen in zijn 

vraag ingesloten, dat het simpele antwoord ineens heel 

onduidelijk was. 

Kijk, dat biedt mogelijkheden bij een volgend 

onverwacht bezoek van deze snoodaard. Stel dat 

hij aan mij zou vragen of ik bier heb doorgesluisd 

aan minderjarige junioren. U snapt wel dat dit een 

volstrekt hypothetische voorbeeld is die geenszins 

stoelt op feiten die niet hebben plaatsgevonden. 

Ik zou heel veel ontkenningen gebruiken, want 

niets wordt er niet onduidelijker door als ik talloze 

ontkenningen gebruik die ik vervolgens niet zou 

weerspreken noch ontkennen door te zeggen dat de 

man gelijk zou hebben als hem niet zou zijn ontgaan 

dat waarnemingen niet bevestigd kunnen worden 

omdat er tegenstrijdigheden in zijn eigen vragen 

zijn opgesloten, quod non. Lekker eindigen met een 

Latijnse kreet die niks voorstelt, maar waarvan hij niet 

durft te vragen wat het betekent, omdat hij dan als een 

onnozelaar over zou komen.

Graag wil ik afsluiten met twee woorden richting ons 

onvolprezen bestuur: Mea Culpa.

    Graspol

COLUMN GRASPOL

STIEKEME SNOODAARD
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PASSEN, TRAPPEN, AFRONDEN,
TECHNIEKBEWEGING EN MEER
INDIVIDUELE AANDACHT

Voor het tweede achtereenvolgende seizoen is de voetbalschool van RKSV Heeze 
weer opgestart. Het doel is om spelers van JO8 t/m JO11 meer training in techniek te 
geven en meer individuele aandacht.

Twintig enthousiaste kinderen meldden zich aan voor 

de zes extra trainingen op vrijdagavond. We blikken 

terug met Maarten Wijffelaars en Theo van Gerwen 

die de voetbalschool uitvoerden. Maarten regelde de 

organisatie/coördinatie van het geheel en Theo deed 

de coördinatie op het veld. 

Beiden zijn tevreden over het verloop van deze editie. 

Maarten: “De trainingen zijn uitstekend verlopen door leuke 

en interessante oefenstof en door de enthousiaste inzet van 

trainers uit de selectie en uit de JO17-1.“ Theo: “De spelertjes 

hadden er zin in. Ze waren goed op tijd zodat we op tijd 

konden starten met de trainingen. 

RKSV HEEZE VOETBALSCHOOL 2018
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Er werd met veel enthousiasme getraind.”   

Over de inhoud van de trainingen zegt Theo: “Vorig jaar 

is er gekozen voor één passeer- of techniekbeweging. 

Naar mijn gevoel moest er meer variatie in de trainingen 

komen.” En zo geschiedde. Theo vervolgt: “De jonge 

jeugd is nauwelijks in staat om zich langer dan 10 tot 15 

minuten te concentreren op één en het zelfde onderdeel. 

Vandaar dat Maarten en ik besloten hebben om drie 

verschillende voetbaltechnieken toe te passen in elke 

training, te weten passen-trappen, afronden op goal en 

een techniekbeweging. De techniekbewegingen werden 

nu steeds uitgevoerd in vier vierkanten achter elkaar: 

indribbelen-techniekbeweging-versnellen-inspelen. Elke 

week kwam dit terug. 

Bij alle drie de oefeningen was een speler van Heeze 1 of 

2 actief om de jongens van duidelijke uitleg te voorzien. 

Ook hadden we dit jaar gekozen om bij de drie groepjes 

kinderen, die ingedeeld waren op sterkte, altijd een trainer/

begeleider van JO17-1 mee te sturen. Zij konden de 

spelertjes indien nodig helpen om de oefeningen beter te 

laten verlopen.”

Maarten vult aan: “We zijn heel tevreden over de trainers. 

De positieve en educatieve aanpak (zeer expliciet bij enkele 

selectiespelers) èn de geweldige inzet van de spelers van 

JO17-1 maakten het succesvol. Veel complimenten bij de 

uitvoering, aansporing waar nodig en soms een speler even 

apart nemen om een oefening extra uit te leggen, zorgden 

er voor dat de aandacht niet verslapte en iedereen bij de les 

bleef.” 

Ook Theo is zeer positief over het trainerskorps: “De 

beleving van de selectiespelers was super. Ze gaven steeds 

goede uitleg, waren geweldig betrokken en je kon zien dat 

ze erg geloofwaardig waren. Van de JO17-1 was de opkomst 

geweldig. 

Acht jongens hadden zich opgegeven en daarvan waren er 

altijd wel zeven aanwezig. Alle trainers verdienen een groot 

compliment voor hun inzet. Door hen hebben de spelertjes 

de gewenste aandacht gekregen die soms nodig is om de 

oefenstof duidelijk te maken en voor te doen. In sommige 

gevallen waren ze 1 op 1 bezig met de spelertjes om ze te 

helpen hun oefening te begrijpen.” 

En hoe zit het met de spelertjes? Hebben zij het naar 

hun zin gehad en geleerd? Theo: “Ik heb zelf bij jongens 

om reacties gevraagd. Daaruit bleek dat ze de oefenstof 

leuk vonden. Over de smartgoaltjes die we diverse malen 

gebruikt hebben, bleek dat de meeste jongens hier nog 

niet mee getraind hadden. Jammer maar daarom wel 

vernieuwend. Maarten: “De trainingen zijn heel goed 

ontvangen. De ouders langs de lijn waren positief. Ook van 

Peter Bancken (bestuur jeugdafdeling) kregen we te horen 

dat de kinderen erg enthousiast waren. Ook zag hij dat 

spelers onderdelen van de training op zaterdag op het veld 

in de praktijk brachten.” 

Tot slot vindt de organisatie dat het erg belangrijk is om 

het niveau van de jeugdspelers te verhogen en spelers 

enthousiaster te maken. Om het echt te laten werken 

(merkbaar resultaat in de vereniging) moet de voetbalschool 

ingepast worden in het beleid van de vereniging. Ook is 

verbreding van de doelgroep gewenst en zou het aantal 

trainingen uitgebreid moeten worden.

Dank Theo en Maarten en alle trainers die zich hebben 

ingezet voor de voetbalschool!
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Op Goede Vrijdag (30 maart j.l.) vertrokken de spelers 

van de JO15-1 samen met hun vier trainers/leiders en 

de vier mannen van de commissie Engelandreis met 

gehuurde busjes naar Calais, om daar de boot op te 

gaan naar Engeland. Vanaf Dover werd de rit over de 

weg voortgezet naar Colchester. 

Rond 19 uur werden ze hartelijk ontvangen door 

het Engelse team, hun ouders en begeleiding in het 

clubhuis. Leider Gerald van Kollenburg: “Direct zijn zowel 

wij als de jongens gaan integreren met de Engelsen en 

dat was de basis van een super geslaagd weekend. In 

het begin nog wat onwennig en voor sommigen voor 

het eerst echt praten in een buitenlandse taal. Maar 

ONVERGETELIJKE ERVARING
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Al zo’n 40 jaar kent onze club het fenomeen “Engelandreis”, een uitwisseling met 

de club Stanway Villa uit Colchester. Elk jaar gaat er een JO15-team (voorheen C) 

naar Engeland (“de heenreis”) en een jaar later komt het Engelse team naar Heeze 

(“terugontvangst”). Het is een unieke en hele mooie ervaring. Dit seizoen was de JO15-1 

aan de beurt om naar Engeland te reizen.  Met de trainers/leiders blikken we terug.

iedereen deed zijn best en al snel ging het steeds beter. 

De Engelsen waren maar wat jaloers op onze kids, 

dat zij zich al zo goed verstaanbaar konden maken 

in een vreemde taal.” Na wat drankjes en hapjes die 

de Engelsen voor de Heezenaren gemaakt hadden, 

brak de tijd aan dat de spelers mee gingen met de 

gastgezinnen. Sommige spelers konden met tweeën 

terecht bij een gastgezin, anderen gingen alleen mee. 

Gerald: “Risino, onze grootste speler was ingedeeld bij 

Tom de kleinste speler van hun. Dat was ook even raar, 

maar uiteindelijk zijn het goede maatjes geworden. 

Onze Rick was helemaal blij want hij mocht in verreweg 

de duurste auto instappen, een BMX scheurijzer, maar 

dan wel een echte. En dat heeft hij geweten. En Glen 

- de vader - maar volhouden dat hij heel rustig aan 

deed. En dat was natuurlijk zo!” Omdat de spelers bij 

gastgezinnen sliepen, had de Heezerse begeleiding ’s 

avonds de handen vrij. 

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

“...werden ze hartelijk 
ontvangen door het Engelse 
team”
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Zondagmiddag ging de hele bubs - inclusief 

gastouders - naar een grote plaatselijke dierentuin. 

Zelfs the big five waren hier te zien. En ‘s avonds was de 

afscheidsbarbecue. Gerald: “Iedereen was aanwezig, 

ook Engelsen van eerdere generaties en ouders, opa’s, 

oma’s, allemaal. Het was ontzettend gezellig omdat nu 

iedereen met iedereen was en er diverse herinneringen 

maar ook adressen en telefoonnummers werden 

uitgewisseld.” Leider Stephan van den Enden: “Een 

Engelse trainer was 30 jaar geleden in Heeze geweest; 

hij had er nog een foto van. Peter wist al enkele namen. 

De Engelse trainer gaf aan graag in contact te komen 

met die speler waar hij toen in huis was. Via via hebben 

we het kunnen achterhalen en gegevens uitgewisseld. 

Het zou toch geweldig zijn als hij dan volgend jaar naar 

Heeze komt en dat ze elkaar na 30 jaar weer zien!” Ook 

Peter en leider Laurenz van Deurzen zijn zelf in hun 

jeugd naar Engeland geweest. 

Peter: “Ik vond het heel leuk om na 36 jaar weer terug 

te komen op de plek waar ik zelf als jeugdspeler ben 

geweest. Op “het sportpark” is daar in de loop der jaren 

weinig veranderd.” Laurenz: “Ik ben in 1980 geweest. We 

bezochten toen een wedstrijd van Ipswich Town waar 

Arnold Muhren en Frans Thijssen speelden. Dat was 

voor ons een hele ervaring.”

Alle jongens hadden een persoonlijk bedankwoordje 

uitgesproken naar hun Engelse maatje en hun ouders. 

Na het uitwisselen van enkele cadeaus was het dan toch 

tijd om naar bed te gaan want de volgende ochtend 

moesten ze weer naar huis.

Na het lasergamen gingen de spelers weer naar de 

gastgezinnen. Sommigen hadden ook samen met 

meerderen afgesproken en natuurlijk werd er volop 

gegamed. En was FIFA favoriet! 

Op zondag werd de traditionele interland Engeland – 

Nederland gespeeld. Peter: “Ze vertelden dat het al een 

tijdje geleden was dat een Nederlands team in Engeland de 

onderlinge wedstrijd had gewonnen en ook wij konden daar 

helaas niet voor zorgen: 3-1 verlies met een schitterende 

goal van Lars die vanuit een vrije trap de bal bijna vanaf de 

middellijn in de bovenhoek schoot.”  

Leider/trainer Peter de Ruijter: “Het was goed toeven in een 

Engelse stad met ons hotel in het centrum en diverse pubs 

in de buurt.” 

Op zaterdagochtend hadden de Engelsen een 

voetbaltoernooitje georganiseerd met gemengde 

Nederlands-Engelse teams. Peter: “We hoorden meteen dat 

Playstation en X-box ook in Engeland populair zijn.” Gerald 

over het voetbalveld: “Het veld daar is een grote klei-bak. 

Verschrikkelijk wat een smerig, kleverig zooitje was dat.”  

Na het potje voetbal gingen ze met z’n allen naar de Nina 

Warrior. Daar werden alle voetballers ontegenzeggelijk 

weer eens geconfronteerd met hun lenigheid en souplesse. 

Maar eerlijk is eerlijk, ze deden het boven verwachting goed. 

En nog belangrijker: ze werden steeds meer één groep en 

hadden bakken vol met plezier (en ja, het begon er op te 

lijken dat ze elkaar echt konden verstaan). Daarna gingen 

ze lasergamen. Het eerst rondje ging nog wel, maar daarna. 

Als één grote polonaise dicht tegen elkaar aan, zodat ze niet 

afgeschoten konden worden, liepen onze jongens naar de 

Engelsen toe en veroverden de schat. Het was een hilarisch 

gezicht. En iedereen, ook vooral de Engelsen, lagen in een 

deuk van het lachen.”
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“Ik vond het heel leuk om 
na 36 jaar weer terug te 
komen...”

“ze werden steeds meer 
één groep en hadden 
bakken vol plezier”

“...het was ontzettend 
gezellig”
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HENK ENGELEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Henk Engelen werd met Koningsdag geëerd met een lintje! Henk is 55 

jaar lid van RKSV Heeze, was 10 jaar verzorger eerste en tweede elftal, 

40 jaar El Grisiokamp, en buiten RKSV Heeze ook 35 jaar actief bij 

Vakantie Komite Heeze. Henk, van harte gefeliciteerd!!! We hopen dat 

je nog lang actief blijft bij ons!

RENS VAN DE KERKHOF
250E WEDSTRIJD IN HEEZE 1
Op 12 mei speelde Rens van de Kerkhof zijn 250e wedstrijd in

Heeze 1. Hij werd in het zonnetje gezet voor aanvang van de 

wedstrijd. Van harte proficiat Rens!!

MEIDENVOETBAL RKSV HEEZE / DOSL
RKSV Heeze en DOSL bundelen de krachten op het vlak van 

meiden- en vrouwenvoetbal!  Om een goede aanwas voor de 

vrouwenteams te garanderen, hebben RKSV Heeze en DOSL is een 

projectgroep opgericht met een evenredige vertegenwoordiging 

vanuit beide clubs. Deze projectgroep, bestaande uit Monique 

Moerenhout en Cees de Weijer van RKSV Heeze, en Wim van 

Weert en Piet Philipsen van DOSL, heeft een plan van aanpak 

opgesteld hoe deze samenwerking kan slagen en een gezonde 

basis kan bieden voor verdere groei van het meiden- en 

vrouwenvoetbal in onze gemeente. De wens is om door te 

groeien naar een volwaardige opbouw van volledige meidenteams 

door de samenwerking van beide verenigingen. Want beide 

clubs vinden het belangrijk dat meiden net zoals jongens fijn 

en goed moeten kunnen voetballen en een volwaardige plek 

hebben binnen de vereniging. Belangrijk hierbij is een positieve 

clubcultuur waar meidenvoetbal in past. De intentie is om elk 

meisje te laten voetballen op haar eigen niveau en leeftijd, rekening 

houdend met haar beleving van voetbal en ambitie.  In mei/juni 

zijn proeftrainingen georganiseerd zowel in Heeze als in Leende. 

En direct bij de start in seizoen 2018-19 gaat de samenwerking 

verder. Volg actueel nieuws op de website!

Geïnteresseerden kunnen meer info krijgen via email op

meiden@rksvheeze.nl en jeugdvoorzitter@dosl.nl.

Vraag gerust!

Op het moment van drukken van dit nummer 
weten we net dat Heeze 1 kampioen is 
(fantaaaastisch!!!) en dat JO19-1 en G1 een 
week eerder kampioen werden. Hierover volgt 
uiteraard (veel) meer in LINK 9!!!!

CLUBPAGINAACTIVITEITEN  KALENDER

15 t/m   El Grisio jeugdkamp
17  jun
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Gerald: “Moe maar super voldaan en met een 

onvergetelijke ervaring is het wachten al begonnen, want 

volgend jaar mei gaan we er nog een groter feest van 

maken met elkaar.” Peter: “De Engelse begeleiders en 

ouders zijn zeer vriendelijke, gastvrije mensen. Alle vaders 

spraken de intentie uit om in mei volgend jaar mee naar 

Heeze te komen.” Laurenz: “Het was een mooi weekend 

om op terug te kijken. Een woord van dank voor de RKSV 

Heeze-organisatie: Roy van Wilderen, Arjan de Bakker, 

Johan Luijten en Joost Snoeijen.” Stephan: “Het was een 

geweldig en gezellig weekend om mee te maken. De 

samenwerking met het organisatieteam ging goed. We 

hebben veel met ze gelachen en geouwehoerd. Ook met 

de Engelsen verliep het goed. Op vrijdagavond al was het 

meteen gezellig onder het genot van een biertje.”

“Op vrijdagavond was het al 
meteen gezellig”
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WK VOETBAL
Deze zomer is het weer zover. Het grootste internationale landen toernooi,
het WK voetbal.

Dit jaar wordt het wereldkampioenschap gehouden 

in Rusland. 32 landen nemen deel aan het toernooi. 

Deze landen komen uit alle continenten. Zoals 

iedereen weet heeft Nederland zich voor het eerst 

sinds 2002 niet gekwalificeerd voor het WK. Normaal 

waren de straten rond deze tijd al mooi versierd met 

oranje vlaggetjes, maar dit jaar zullen we dat moeten 

gaan missen. Onze buurlanden zien we wel terug in 

Rusland. België en Duitsland hebben alle twee een 

sterk elftal. Als we terug kijken naar het vorig WK zien 

we dat Duitsland zeker kans maakte. Duitsland won 

vorig WK  met 1-0 van Argentinië door een doelpunt 

in de verlenging van Mario Götze. Ook dit jaar zijn er 

hoge verwachtingen van Duitsland. De teams die, als je 

kijkt naar het elftal, nog meer kans hebben zijn Brazilië 

en Frankrijk. 

Deze twee landen hebben de meeste spelers uit de 

hoogste competities. Als neutrale toeschouwer mag je er 

vanuit gaan dat je gaat genieten van deze twee landen. 

Ondanks dat Nederland niet deelneemt aan het WK 

zien we toch enkele eredivisie spelers terug. Lozano en 

Gudmundsson (PSV) zien we terug in het shirt van Mexico 

en IJsland. Ook Jones (Feyenoord) en enkele spelers van 

Marokko, zoals Ziyech en El Ahmadi mogen deelnemen aan 

het WK.  

Nederland doet niet mee, maar dat wil niet zeggen dat het 

een saai WK voetbal wordt. Vanaf 14 juni tot 15 juli kan je 

volop genieten van voetbal in Rusland.

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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ZOMERSTOP!!?!!! WAT NU?!! 
Het voetbalseizoen is alweer voorbij gevlogen dit jaar!

We kennen het allemaal wel. We winnen een wedstrijd tegen een ploeg die het 
niet erg vond om hard in een duel te gaan.

Het lijkt steeds sneller te gaan en dat zeggen veel 

mensen altijd tegen je als je steeds ouder wordt. Maar 

we moeten toch echt wachten tot eind augustus voor 

het nieuwe seizoen voordat we weer wedstrijden 

gaan spelen. Maar wat moeten we in de tijd doen om 

wel lekker te blijven voetballen?

Nou…… Dit bijvoorbeeld!

1: Spreek met vriendjes af om te gaan voetballen. 

Speel lekker partijtjes op het voetbalveld bij jou in 

de buurt en die zijn er genoeg in Heeze.

2: Vind je partijtjes in de vakantie te serieus, er zijn 

voldoende andere leuke voetbalspelletjes: Latje 

trap, flesjes voetbal, kegelen ga zo maar door!

3: Spreek met vrienden buiten Heeze af en daag 

elkaar uit voor een leuke wedstrijd!

4: Zelfs als je in het buitenland op vakantie bent 

kun je voetballen met andere kinderen. Ook als 

Wanneer iedereen dan terug is in de kleedkamer 

ga je allemaal grapjes maken over die mensen. 

Iemand heeft iets tegen iemand gezegd, eentje 

ziet er misschien lelijk uit en misschien deed de 

scheidsrechter ook raar. Allemaal dingen die achteraf 

in de kleedkamer worden besproken. Maar wat maakt 

het nu zo gezellig in de kleedkamer?

Als eerste is het fijn dat je alleen met je teamgenoten 

in je kleedlokaal zit, dus je kan gewoon lekker los gaan 

en geen ouder of trainer die het hoort. Ook wordt 

er dan niet op je taalgebruik gelet, soms is het wel 

fijn om gewoon alles van je af te gooien en te gaan 

schelden. 

Wat ook meespeelt is dat je na een overwinning 

vaak blij bent en dus vaak om veel dingen lacht, stel 

iemand glijdt uit en valt op de grond schiet iedereen 

in de lach en als degene die dan valt maar toch nog 

lacht, weet je dat het goed zit. 
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spreek je de taal niet, als je een bal in je handen hebt en 

je laat zien dat je mee wilt doen dan snappen ze je wel! 

Iedereen die voetbalt spreekt de taal van het voetbal.

5:  Je ouders willen ook vast wel een balletje trappen, 

haal ze uit de vakantiestoel en neem ze mee naar het 

voetbalveld! 

6: Is het echt slecht weer? Niet getreurd, FIFA spelen 

met elkaar op de Playstation of Xbox is ook altijd leuk! 

Organiseer toernooien en laat zien dat jij de beste bent!

7: Heb je geen FIFA of heb je totaal geen zin in FIFA? Dat 

kan, het WK voetbal staat voor deur dus je kan de hele 

dag de beste 32 landen ter wereld aan het werk zien. 

8: Wil je even niks met voetballen doen? Dat kan, 

maar blijf niet binnen zitten! Buiten zijn is goed voor je 

gezondheid en je leert nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 

kennen.

Tegenwoordig hebben veel teams muziek mee in de 

kleedkamer. Stel je wordt kampioen zet je dan natuurlijk ‘we 

are the champions’ op. En stel je hebt een team vernederd 

ga je allemaal rare en gênante nummers opzetten. 

Maar wat eigenlijk wel de belangrijkste is, is toch wel het 

gek maken van mensen soms. Wanneer iemand een beetje 

slecht heeft gespeeld, maar de rest wel een goede wedstrijd 

heeft gespeeld, maak je diegene dan wel een beetje gek. 

Maar daar moet je eigenlijk wel tegenkunnen. Je moet maar 

denken: de volgende keer ben ik belangrijk voor het team en 

geeft iedereen mij een compliment. Waar ook vaak grappen 

over worden gemaakt, is als iemand zijn spullen vergeet. 

Soms moet bijvoorbeeld iemand zonder onderbroek in zijn 

broek.

Dit waren een paar voorbeelden van kleedkamerhumor. 

Kennen jullie er zelf een van? Ik denk het wel.
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