
... en Heeze 2 gepromoveerd,  
JO19-1 kampioen, G1 kampioen



32

40  Clubpagina 
43  Jeugdredactie
46 Zaterdagimpressie

31 JO19-1 KAMPIOEN HOOFDKLASSE

16

COLUMNS 
5 Voorzitter aan
 het woord

39 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
 Jochem Michels
 
Columns: 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
 en @Gehele of gedeeltelijke overname van 
het gepubliceerde in dit blad is, behoudens 
toestemming van de redactie, niet toegestaan.

Heeze 1
Kampioen !!!

G1 
KAMPIOEN 

6

27

PROMOTIE
HEEZE 2



54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

SPORTIEVE
SUCCESSEN

We beleven een ongekend seizoen. 
Ons G team kampioen, JO-19 
kampioen, het 1e mannenteam 
kampioen en het 2e weliswaar geen 
kampioen maar wel gepromoveerd. 
Wat een weelde. Het 1e gaat 1e klasse 
spelen, 'gewoon' op het niveau van 
clubs als Geldrop, de Valk, Deurne 
en Brabantia. Wie had dat kunnen 
bedenken?

De vraag is nu natuurlijk: hoe gaan we zorgen dat 

we minimaal op dat niveau blijven acteren? Eerst 

en vooral moeten we dan natuurlijk onze spelers 

kunnen blijven binden en daarnaast moeten we 

zorgen voor voldoende aanwas van de juiste 

kwaliteit. Daarom hebben we besloten om de 

jongens die overkomen vanuit de JO-19, op te nemen 

in de selectie. We willen komend seizoen ook het 

3e als selectieteam gaan beschouwen, met dien 

verstande dat het 2e een opleidingsteam wordt. Het 

3e wordt dan een team waarin wel goede voetballers 

een plaats vinden, maar die niet meer een plaats in 

het 1e nastreven. Daarnaast hebben we met Ronald 

Tielemans een hoofd jeugdcoördinator techniek 

beschikbaar, die vooral de jeugd trainers gaat 

begeleiden in trainingsvormen en coaching. Ronald is 

een ervaren trainer (laatste drie jaar hoofdtrainer van 

EFC). Op die manier kunnen we onze jeugdopleiding 

een nieuwe impuls geven, wat ook nodig is voor 

voldoende aanvoer van nieuw talent voor het 1e.

Daarnaast keert Wiljan van Vijeijken terug als trainer 

bij ons. Wiljan gaat de vrouwen trainen en is met 

zijn ervaring zeker in staat om de vrouwen naar een 

hoger plan te tillen. De coaching van de vrouwen op 

zondag gaat Wiljan niet doen. Wel gaat Wiljan het 3e 

mannenteam coachen op zondag. Daarmee hebben 

we een perfect op elkaar afgestemde trainerslijn 

tussen 1e, 2e en 3e team.

Wat blijft er nog te wensen over? Genoeg natuurlijk, 

maar voor komend seizoen vooral een geslaagd 

experiment met de samenwerking tussen de 

vrouwen van DOSL en Heeze. Beide clubs hebben 

dit nodig om een volgende stap te maken in de 

ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Verder zijn we 

volop bezig met onze accommodatie. We gaan met 

hulp van de gemeente en de sportraad samen met 

de hockey kijken naar een masterplan Lambrek. Voor 

ons betekent dat vooral de realisatie van kunstgras 

en het verduurzamen van onze gebouwen en het 

verlagen van energieverbruik.

En last but not least: we willen alle vrijwilligers 

weer danken voor hun inzet afgelopen seizoen. De 

meesten gaan gelukkig 'gewoon' door, maar een 

aantal beraadt zich nog. Die moeten we zeker over 

de streep trekken. Met name de begeleiding van 

jonge trainers en coaches moeten we een impuls 

geven. Hopelijk kunnen we een aantal erkende cracks 

aan het team van Ronald Tielemans toevoegen, zodat 

ons 'bereik' zo groot mogelijk wordt. U ziet, we zitten 

niet stil. Rest mij U een mooie zomerstop toe te 

wensen en vooral,

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Hoe slecht kan een competitie beginnen. Na 

drie wedstrijden, waaronder de merkwaardig 

verlopen wedstrijd bij RPC, stonden we met nul 

punten op een gedeelde laatste plaats. We konden 

alleen nog maar klimmen op de ranglijst. En dat 

deden we meteen bij de volgende wedstrijden 

al. Twee overwinningen in Veldhoven en winst 

thuis tegen Eindhoven zorgden voor lucht. Een 

onnodige verliespartij bij Sparta ’18 en een 

terechte nederlaag thuis tegen Beerse Boys 

werden gecompenseerd door winst op Blerick en 

Wilhelmina Boys. Zo gingen we de winterstop in op 

een negende plek. Nog niet echt ideaal, maar we 

konden in ieder geval naar boven kijken. 

In de verplichte rustperiode rond de Kerstdagen 

en Oud & Nieuw is er wat veranderd. Of het aan 

de technische staf lag of aan de instelling van de 

selectie zelf is moeilijk te duiden. Het zal wel een 

combinatie van beide zijn geweest. In ieder geval 

begon Heeze 1 als herboren aan het tweede deel 

van de competitie. 

Er werd zes keer gewonnen voordat RPC een 

gelijkspel afdwong. De eerste wedstrijd daarna 

- uit bij SC Irene - werd de tweede periodetitel 

binnengehaald met een eclatante 0-6 overwinning. 

Ivo Moerenhout scoorde vijf keer en ging op weg 

HEEZE 1 SCHRIJFT
GESCHIEDENIS MET 
PRACHTIG KAMPIOENSCHAP
IN DE 2e KLASSE

RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F 
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN, GERNIE HENSELMANS, JAN DE BRUIJN

RKSV Heeze 1 kampioen in de 2e Klasse F. In het begin van het seizoen zag het 
daar niet naar uit. Na de winterstop keerde het tij echter en met een serie van 
veertien overwinningen, een gelijkspel en maar één verliesbeurt werd op de 
laatste dag, op eigen kracht, het kampioenschap behaald. Mooier kon het niet.

naar de topscorerpositie. Er volgden nog vier 

overwinningen, waarvan die bij NWC, Beerse Boys 

en Someren een eervolle vermelding kregen: 

duidelijke zeges die de suprematie van ons 

eerste nog maar eens aantoonden. Inmiddels 

was de tweede plaats op de ranglijst bereikt en 

die dienden we in ieder geval vast te houden 

om het leider EFC nog lastig te kunnen maken. 

De verliespartij bij FC Eindhoven was dan ook 

een dompertje. Of zoals de supporters van 

de Eindhovense club zeiden: we hebben EFC 

kampioen gemaakt.

Dat viel gelukkig anders uit. Het weekend daarna 

deed datzelfde Eindhoven wat het moest doen om 

de derde periodetitel te behalen: winnen bij EFC!! 

En omdat onze jongens ook weer verder gingen 

met wat ze daarvoor al deden - namelijk winnen, 

in dit geval van SC Irene - bereikten we de eerste 

plaats op de ranglijst. We hadden het nu in eigen 

hand met nog twee wedstrijden te gaan. 

In ieder geval begon Heeze 1
als herboren aan het tweede deel 
van de competitie.
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Op de voorlaatste speeldag waren we even virtueel 

kampioen. In de tweede helft bij Wilhelmina Boys 

kwamen we op voorsprong. Via de Social Media 

was vernomen dat EFC met 4-0 achter stond bij 

Beerse Boys. Gedurende het verdere verloop van 

de wedstrijden vergrootte Heeze de voorsprong, 

maar begon EFC aan een inhaalrace. Uiteindelijk 

wist EFC  met 4-5 te winnen. De kampioensschaal 

kon in de tas van de naar Best afgereisde official 

van de KNVB blijven. Dan moest het op de laatste 

speeldag - thuis tegen Rood Wit V - maar gaan 

gebeuren. 

Het werkte allemaal mee op die bewuste 27e mei 

2018. Het veld lag er keurig bij (met dank aan de 

firma Roefs), het weer was goed (behalve een 

enkele bui voor de wedstrijd) en de honderden 

opgekomen supporters zorgden voor een 

schitterende ambiance. Het hielp natuurlijk 

ook, dat deze dag de seizoens-afsluiting van 

de senioren werd gehouden. Allerlei verhalen 

vooraf over omkoping e.d. werkten alleen maar 

motiverend voor het Heezer team. Natuurlijk was 

er spanning en de tegenstander gaf niets cadeau. 

Na de 1-1 ruststand kwam Heeze met nog een 

half uur te spelen op een 3-1 voorsprong. Dat 

zou voldoende moeten zijn. Maar toen Rood Wit 

V een kwartier voor tijd hun tweede doelpunt 

maakte, werd het toch nog even billen knijpen. 

Het eindsignaal van de scheidsrechter kwam dan 

ook als een bevrijding en was het begin van een 

ongekende uitbarsting van vreugde. RKSV Heeze 

1 was kampioen in de 2e Klasse F en promoveerde 

daardoor naar de 1e Klasse. Dat was nog nooit 

eerder gebeurd in de geschiedenis van onze 

vereniging. En dan mag er gefeest worden!! 

Het begon al op het veld waar de spelers, 

technische staf, bestuursleden, leden en 

supporters elkaar in de armen vielen en een 

massale vreugdedans uitvoerden. De uitreiking 

van de kampioensschaal door de KNVB-

vertegenwoordiger en van de medailles door 

wethouder sportzaken Jan de Bruijn waren het 

begin van een aaneenrijging van mooie momenten. 

De rondrit op de platte wagen met de spelers van 

Heeze 1 en Heeze 2 toonden de samenhorigheid 

van de selectie aan. Er was een goede 

samenwerking geweest tussen al deze jongens en 

de staf, en het tweede werd dan ook nadrukkelijk 

betrokken bij de huldigingen en festiviteiten. Terug 

op het sportpark stond de BBQ klaar en ook aan 

vloeibare versnaperingen ontbrak het niet. Het half 

uurtje met toespraken van o.a. de voorzitter en 

de aanvoerder was mooi en emotioneel. Daarna 

begon de DJ zijn optreden en tot diep in de nacht 

bleef het onrustig op het sportpark. Hier bleef 

het niet bij. De spelersgroep had in de week erna 

diverse activiteiten gepland om dit hoogtepunt in 

hun carrières nog maar eens te benadrukken en 

te vieren. 

Er dienden ook nog enige officiële plichtplegingen 

plaats te vinden en daar hadden ze geen 

hekel aan. Zo was er de seizoensafsluiting van 

Amateurvoetbal Eindhoven bij Wilhelmina Boys 

in Best. Hier kreeg het team de kampioensschaal 

uitgereikt. Onze trainer Noud van Buul kreeg de 

oeuvreprijs overhandigd voor zijn verdiensten 

in het amateurvoetbal gedurende zijn 44-jarig 

trainerschap. Later op de avond werd hij ook 

uitgeroepen tot beste trainer van het seizoen 

2017-2018. Noud nam geëmotioneerd de prijzen 

in ontvangst. 

Op het Eindhovens Dagblad voetbalgala in eetcafé 

De Verlenging in het Philips stadion waren er voor 

onze jongens diverse nominaties. Eerst kreeg 

Ivo Moerenhout de Coen Dillen Trofée uitgereikt 

als topscorer van de tweede klasse. De Gouden 

Schoen was dik verdiend met de vijfentwintig 

doelpunten die hij maakte. Ivo werd ook gekozen 

tot speler van het seizoen 2017-2018 in de 

regio Eindhoven. Hij bleef ogenschijnlijk vrij 

nuchter onder de eer die hem te beurt viel, maar 

ongetwijfeld was hij best trots op deze prijzen. De 

meegereisde supporters, waaronder zijn ouders, 

waren dat in ieder geval wel. Toen ook nog Noud 

van Buul werd uitgeroepen tot beste trainer van 

het seizoen 2017-2018 in de regio Eindhoven was 

het feest compleet. Het had nog mooier kunnen 

worden, want RKSV Heeze was ook genomineerd 

voor Vereniging van het Seizoen 2017-2018. 

Die eer moesten ze laten aan Rhode uit Sint 

Oedenrode. Het feest was er niet minder om. Er 

gaan zelfs geruchten dat een aantal Heezenaren 

een stadionverbod opgelegd hebben gekregen, 

omdat ze de feestelijkheden uithadden gebreid 

naar het hoofdveld van PSV. En dat is zo’n beetje 

heiligschennis.

Ondertussen ging voor Heeze 2 de (na)competitie 

nog even verder. De spelers van het eerste waren 

er elke wedstrijd bij om maar weer eens duidelijk 

te maken dat ze een eenheid vormden. Het zal de 

spelers van het tweede ongetwijfeld goed gedaan 

hebben. De resultaten waren er naar. Na winst 

thuis op Were Di en uit op ODC bereikten ze de 

finale. Deze werd gespeeld op 17 juni bij en tegen 

JEKA uit Bavel, die streden voor klasse-behoud. 

Heeze 2 was duidelijk de betere ploeg en won 

dan ook verdiend met 1-2 en promoveert naar de 

Hoofdklasse. De kers op de taart van een geweldig 

seizoen voor de RKSV Heeze.  Dat belooft wat 

voor het volgende seizoen. De groepen blijven 

nagenoeg bij elkaar en er komende verschillende 

spelers terug naar Heeze. Ook vanuit de jeugd is 

er aanwas van een aantal veelbelovende spelers. 

Immers de JO19-1 was ook kampioen geworden 

en gepromoveerd naar de 4e Divisie. Een aantal 

De rondrit op de platte wagen met de 
spelers van Heeze 1 en Heeze 2 toonden 
de samenhorigheid van de selectie aan.

RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F 
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN, GERNIE HENSELMANS, JAN DE BRUIJN
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van die spelers hebben zich al bewezen bij 

Heeze 1 en 2. Het kon best eens zo zijn, dat RKSV 

Heeze 1 in de Eerste Klasse een woordje mee 

gaat spreken. Ook staan er waarschijnlijk enkele 

mooie duels op het programma tegen Geldrop, 

De Valk, Deurne, ZSC of Brabantia. Maar dat 

hangt af van de indeling, die half juli bekend wordt 

gemaakt. Kortom, het wordt vanaf september weer 

spannend op Het Lambrek.

Noud van Buul: 

“Ik heb meerdere kampioenschappen en 

promoties met diverse clubs mee mogen 

maken. Maar deze laatste was toch wel 

een bijzondere. Zoals het hele team naar 

elkaar toegroeide gedurende de tweede 

helft van het seizoen was fantastisch. En 

dan op het einde van mijn carrière nog 

een aantal individuele prijzen meepakken 

maakt het helemaal mooi. Ik ga met een 

tevreden gevoel stoppen, ja echt. Al weet 

je natuurlijk nooit hoe het voelt als de 

competitie weer een paar maanden aan de 

gang is. Ik zal ongetwijfeld nog wel hier of 

daar langs de lijn te vinden zijn. Ik ben er 

te lang mee bezig geweest om het ineens 

helemaal los te kunnen laten.” 

Marius Methorst: 

“We zullen de lat voor volgend seizoen 

hoog moeten leggen. Maar dat hoeft geen 

probleem te zijn met deze groep. Het ziet 

er naar uit dat we ongeveer vijfenveertig 

spelers voor de selectie zullen hebben, 

waaruit we dan drie teams gaan vormen. 

Vrijwel alle spelers van de huidige selectie 

gaan door en er komt een goede aanvulling 

van ervaren jongens en een nieuwe lichting 

uit de jeugd. Kwalitatief zit het dus wel 

goed. Dan is het natuurlijk zaak om het 

goede gevoel van de afgelopen periode 

mee te nemen naar volgend seizoen. En 

daar ga ik met mijn staf alles aan doen.”

RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F 
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN, GERNIE HENSELMANS, JAN DE BRUIJN

RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F 
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN, GERNIE HENSELMANS, JAN DE BRUIJN

Gala Amateurvoetbal Eindhoven

• Huldiging Heeze 1 als kampioen 2e klasse 

F en uitreiking kampioensschaal.

• Noud van Buul uitgeroepen als trainer van 

het jaar .

• Noud van Buul wint oeuvreprijs voor 44 

jaar trainerschap.

ED amateurvoetbalgala

• Ivo Moerenhout is topscoorder van het 

jaar (25 goals) en krijgt Gouden Schoen 

(Coen Dillenprijs) uitgereikt.

• Ivo Moerenhout wordt uitgeroepen als 

speler van het jaar.

• Noud van Buul wordt uitgeroepen 

als trainer van het jaar ontvangst! 

Fantastisch!!  Proficiat deze toppers van 

RKSV Heeze!!

Extra prijzen
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Tom Krieckaert (Heeze 1)

“Het begin met een valse start met 3 nederlagen in 

de eerste 3 wedstrijden. Rommelig restant van de 

1e seizoenshelft met ook wat ‘onrust’ onderling. 

Na de kerst voelde het trainingskamp in Eersel 

(hoe pikant) als een nieuwe start van het seizoen 

van waaruit we als groep gegroeid zijn naar een 

hechte ploeg die wilde laten zien dat ze wel 

degelijk konden voetballen. We wilden ons zo 

snel mogelijk veilig spelen en misschien nog wel 

mee doen voor een periodetitel. Langzaamaan 

kwamen we in een roes. Kregen bijna geen goals 

meer tegen en scoorden aan de lopende band. We 

meldden ons langzaam in de kop van de ranglijst 

en zelfs toen we ons grote doel (we wonnen de 

2e periode) haalden voelden we stiekem al dat 

we de serie overwinningen door wilden trekken 

naar de 1e plaats. Je proefde een ongekende 

motivatie om dat te realiseren. En dan gebeurt 

het dus ook. Onoverwinnelijkheid was het gevoel 

in de laatste maanden. De kampioenswedstrijd 

was een geweldige apotheose van het seizoen die 

begon met een geweldige voorbereiding van de 

hele vereniging die meeleefde tot een spannende 

wedstrijd die we op karakter naar onze hand zette 

ondanks de spanning! Het feest dat losbarstte na 

de wedstrijd was geweldig en deze titel zal me voor 

altijd bij blijven! Ik ben super trots dat ik deel ben 

van dit geweldige succes voor de hele vereniging!”

 

Mark Claassen (Heeze 1): 

 “Natuurlijk begin je niet lekker aan het seizoen met 

3 nederlagen, maar daarna steeds gestaag punten 

gaan pakken. Het gevoel dat er nog iets te winnen 

viel groeide zo binnen de groep steeds meer, zeker 

na de winst uit bij EFC. Het echte breekpunt kwam 

bij de wedstrijd tegen Someren, daar zijn we echt 

als team achter gaan staan. En als je het dan thuis, 

in de laatste wedstrijd van het seizoen zo af kunt 

maken, ongelooflijk!”  

Ivo Moerenhout (Heeze 1): 

“Het was een fantastisch seizoen dat een valse 

start kende. Maar daarna hebben we een 

ongelofelijke prestatie neergezet. We gingen voor 

elkaar door het vuur. En zo zie je maar weer dat 

alles te bereiken is. Een jaar om niet te vergeten!”

Ivo enkele dagen na de uitreiking van de Gouden 

Schoen en de trofee Speler van het Jaar: “Het was 

ongelofelijk en geweldig. Om topscoorder te zijn 

is helemaal geweldig. Maar om ook nog tot speler 

van het jaar te worden uitgeroepen, dat had ik echt 

niet verwacht. Het was echt ongelofelijk en ook 

ontzettend mooi!” 

Gijs Moerenhout (Heeze 1):

“Ik kan wel zeggen dat we op een heel leuk seizoen 

kunnen terugkijken. Eigenlijk kan je wel zeggen 

dat we een echte ‘vriendenteam’ waren omdat we 

zoveel gezellige dingen samen deden. Hierdoor 

waren we in de wedstrijden ook echt een hecht 

team met alle neuzen dezelfde kant op.”

Marcel Kox (Heeze 1)

 “Wat een jaar! Ongelofelijk! Daar doe je het als 

voetballer allemaal voor. Ongekend wat we met 

zijn allen hebben gepresteerd dit jaar. Niemand 

had dit uiteraard aan zien komen, zeker niet na 

de eerste 3 wedstrijden. Toch heb ik er vanaf de 

eerste wedstrijd in geloofd, dat moet ook vind ik. 

Je moet altijd de beste willen zijn, ongeacht of het 

realistisch is of niet. Ik had het gevoel dat wij dat 

als team konden brengen. Alleen moet je dan wel 

iedereen zo ver krijgen dat ze er ook zo over gaan 

denken. Iedereen moet hetzelfde doel voor ogen 

hebben. Kampioen worden! Het heeft bij sommige 

wel even geduurd voordat ze door hadden dat het 

er toch echt in zat. Er waren er zelfs bij die daar 

wat hulp bij nodig hadden haha. Met deze groep 

gaan we hopelijk nog veel mooie dingen laten zien. 

Natuurlijk moeten we er eerst maar eens in zien te 

blijven komend jaar, maar we hebben gewoon een 

ijzersterke selectie, die aangevuld gaat worden met 

talentvolle spelers uit de A1. De kracht van deze 

selectie is zeer zeker het collectief. Ik heb zelden 

zoveel gelachen en plezier gehad als dit jaar. Zelfs 

als we een mindere periode hadden. Dat maakte 

voor ons niet uit, wij sloten toch wel af. Eerste en 

tweede door elkaar, we waren er allemaal bij. In al 

die jaren dat ik bij de selectie zit is dat nog nooit 

zo sterk geweest, daar geniet ik echt van. Het zal 

moeilijk worden om dit seizoen nog te evenaren, 

maar we gaan met z'n allen weer onze stinkende 

best doen om volgend seizoen weer iets moois 

neer te zetten. Dit pakken ze in ieder geval nooit 

meer af! Ik zeg, Shirt uit en zwaaien!”

Het echte breekpunt 
kwam bij de wedstrijd 
tegen Someren, daar zijn 
we echt als team achter 
gaan staan.

RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F 
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN, GERNIE HENSELMANS, JAN DE BRUIJN

RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F 
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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

Jeroen van Seggelen (Heeze 1) 

“Wat kunnen we terugkijken op een prachtig 

seizoen met de gehele selectie inclusief A1. Wat 

vooraf een moeilijk seizoen leek te worden is 

geëindigd in het meest succesvolle jaar binnen 

RKSV Heeze ooit! Met als hoogtepunt voor mij toch 

wel de speciale 1-5 uitoverwinning bij Someren. 

Wat hebben we ons vader daar een mooie dag 

bezorgd! Geweldig dat we het vervolgens op een 

vol Lambrek thuis tegen Rood-Wit Veldhoven af 

hebben kunnen maken. Heel bijzonder om een 

kampioenswedstrijd thuis op deze manier mee te 

maken. Na alle geweldige feestjes kunnen we nu 

even bijkomen voordat we ons gaan focussen op 

volgend seizoen in de eerste klasse!“

Ad Snoeijen (Heeze 1) 

“Kampioen worden met Heeze 1 in de tweede 

klasse is als een droom die werkelijkheid wordt.

Een fantastische prestatie met een ongelofelijk 

leuke en ambitieuze groep jongens waar we  nog 

vaak met mooie herinneringen op terug kunnen/

mogen kijken! Met z’n allen hebben we een unieke 

prestatie geleverd! Ik ben er ontzettend trots 

op dat ik hier nog mijn bijdrage aan heb kunnen 

leveren en dat ik deel uit mocht maken van deze 

groep in mijn laatste jaar! 

Als kers op de taart! Een onwerkelijk fantastische 

herinnering dat mijn 2 kids mij naar de middenstip 

hebben begeleid heb ik vooral te danken aan mijn 

vrouwtje die mij altijd steunt!”

RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F 
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN, GERNIE HENSELMANS, JAN DE BRUIJN
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Toch dacht de trainersstaf - o.l.v. de kersverse 

trainers Kees van den Groenendaal en Roderick 

de Bruijn - daar net iets anders over. ‘Meedoen om 

de prijzen tot einde seizoen’ is immers vanaf begin 

seizoen de lijfspreuk geweest van beide trainers, 

daarin volledig gesteund door Bram van der Linden 

(assistent-trainer), Theo Verhappen (teamleider) en 

Ad van Breda (assistent-scheidsrechter). Door deze 

ambitie op enthousiaste wijze over te brengen 

op alle teamleden, wezen alle neuzen al snel in 

dezelfde richting, jawel…, richting top!

Bijna gooide ons vaandelteam (Heeze 1) toch 

nog roet in het eten doordat ook zij naarmate de 

competitie vorderde aspiraties toonde om mee 

te dingen naar promotie c.q. kampioenschap. Alle 

aandacht én voorrang dus voor Heeze 1. Hierdoor 

kwamen de sportieve prestaties van Heeze 2 nóg 

meer onder druk te staan omdat, zoals te doen 

gebruikelijk (en begrijpelijk), dit vaandelteam 

regelmatig beroep deed op personele aanvulling 

vanuit het ‘reserveteam’.

HEEZE 2 (’T TWIDDE)
PROMOTIE NAAR
HOOFDKLASSE,
HOGER KAN NIET!
Meedraaien in de top van de 1e klasse KNVB voor reserveteams zou voor 
Heeze 2, zo vlak voor de aanvang van het seizoen 2017-2018, bijna een 
utopie betekenen. Consolideren en meedoen in de middenmoot moest 
daarentegen wel mogelijk zijn en zou voor spelers en leiding van Heeze 2 een 
prima uitdaging én doelstelling zijn. Zo althans was de gedachte van menig 
‘buitenstaander’ waaronder mijn persoontje.

Op eigen wilskracht en door een uitermate 

positieve instelling van alle betrokkenen bereikte 

’t Twidde toch nog de top in de stand van de 

competitie en verspeelde pas in de laatste 

competitiewedstrijd nipt het kampioenschap. Dit 

betekende natuurlijk wel even ’n teleurstelling, 

maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door 

het behaalde periodekampioenschap dat recht gaf 

op een dik verdiende plaats in de nacompetitie om 

hierin promotie naar de Hoofdklasse af te dingen.

In deze nacompetitie (bij verlies uitgeschakeld, 

bij winst door naar de volgende ronde) werd de 

eerste beslissingswedstrijd op 3 juni j.l. thuis op ’t 

Lambrek dik verdiend gewonnen met 2-1 van Were 

Di, door prima doelpunten van Bart van de Water 

en Steven van Dijk. Dus door naar de tweede 

ronde! Een week later, op 10 juni j.l.,

Doelstelling voor komend
seizoen is voor mij kampioen 
worden van het rechterrijtje.
Kees van den Groenendaal

PROMOTIE HEEZE 2 1e KLASSE
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS

PROMOTIE HEEZE 2 1e KLASSE
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS
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stond de lastige beslissingswedstrijd op het spel 

tegen niemand minder dan hoofdklasser ODC uit 

Boxtel. Ook deze tegenstander was een maatje te 

klein voor ’t Twidde dat met 3-1 zegevierde door 

prachtige goals van Mark de Groot (1x) en Steven 

van Dijk, die maar liefst twee keer het net trof. De 

finalewedstrijd in deze nacompetitie werd gespeeld 

tegen medefinalist Jeka uit Bavel. Vergezeld 

van vele supporters toog het team blakend van 

zelfvertrouwen richting Breda waar middels 2 

doelpunten van Yori Eichhorn in een zinderende 

en spannende wedstrijd met 2-1 werd gewonnen 

en promotie naar de Hoofdklasse (mét hoofletter) 

een feit werd.

Zo kwam dan eindelijk een eind aan een 

enerverend, lang, maar buitengewoon 

succesvol seizoen voor ‘t Twidde. Hoe kijken de 

hoofdrolspelers hierop terug ? Een aantal spelers, 

leiding en staf reageren hierop als volgt:

PROMOTIE HEEZE 2 1e KLASSE
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS

PROMOTIE HEEZE 2 1e KLASSE
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS

Kees van den Groenendaal

“De breedte van onze selectie was afgelopen 

seizoen ons sterkste punt. Daarbij vond ik de 

selectie bijzonder fit waardoor het conditioneel 

prima in elkaar stak en we “gas konden blijven 

geven”. Helaas net geen kampioenschap, doch een 

periodetitel voelt toch ook ’n beetje als een prijs en 

de hieraan verbonden nacompetitie als een toetje. 

Het uiteindelijke resultaat (promotie) is naar mijn 

mening te danken aan een prima technische 

staf die elkaar op de juiste momenten aanvulde. 

Hierdoor ontstond een fantastische groep 

gemotiveerde jongens die voor elkaar door het 

vuur gingen. Bovendien konden we afgelopen 

seizoen “vissen uit een grote vijver” welke luxe we 

al jaren niet meer hadden gekend”.

Roderick de Bruijn (alias ‘Rowie’)

“Meedoen om de prijzen (uitspraak in LINK no.1), 

daar ging het bij mij inderdaad om. Maar dat we 

uiteindelijk gepromoveerd zijn is toch iets wat ik 

meer gehoopt dan verwacht had. In dit kader wil 

ik dan ook benadrukken dat dit resultaat mede 

te danken is aan de medewerking en inzet van 

menigeen. Zo waren daar aan het begin van het 

seizoen de versterkingen vanuit de lagere senioren 

(Jeroen en Stefan) en vanuit Sterksel (Lars, Youri en 

Tyrone), alsmede de talenten van JO-19, die ons in 

de nacompetitie nóg sterker maakten.

Tijdens het seizoen hebben we als technische staf 

helaas wel eens vervelende doch o.i. noodzakelijke 

beslissingen moeten nemen waardoor mensen 

wellicht teleurgesteld werden. Wij hopen echter 

vurig dat iedereen beseft dat dit ALTIJD in het 

belang van het team was en dat hieraan NOOIT 

enig persoonlijk motief ten grondslag heeft 

gelegen!

Resumerend wil ik nog melden enorm trots te 

zijn op de RKSV Heeze als vereniging, en in het 

bijzonder op de grandioze prestaties van het 1e, 2e, 

JO19-1 en G-team, allen spelend op het hoogste 

niveau wat ooit is behaald! Nog nooit in de historie 

van de club is dit gepresteerd”.

Zelfs op maandag na de finale 
hebben we nog gescoord: een 
katerontbijtje bij McDonalds.
Roderick de Bruijn
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Yori Eichhorn

“Dit resultaat had ik nooit durven dromen. Het 

resultaat is mijn inziens het directe gevolg van een 

uitermate goede wisselwerking tussen spelers 

en staf van Heeze 1 en 2, waarbij met name de 

begeleiding hierin van doorslaggevende betekenis 

was. Eigen ego’s werden aan de kant gezet in het 

belang van het team. In dit kader neem ik dan 

ook mijn petje af voor sommige medespelers die 

zichzelf ondergeschikt hebben gemaakt in het 

belang van het team, een heel groot chapeau 

hiervoor!

Wat bij mij blijft hangen is de voortdurende en 

uitstekende communicatie tussen spelers en 

beide trainers. Zij gaven mij het vertrouwen en 

de motivatie die ik nodig had om het uiteindelijke 

resultaat te kunnen realiseren. Ik heb in de laatste 

beslissingswedstrijd dan ook geen moment 

getwijfeld aan de zege. Iedereen stak boven 

zichzelf uit, echt een topprestatie.

Helaas betrof het afgelopen seizoen tevens mijn 

laatste seizoen, maar ben ik desondanks onwijs 

dankbaar met zo’n mooi afscheid. Het had niet 

beter kunnen zijn”.

Michael Deelen

“Gezien de flinke kwaliteitsinjectie voor de gehele 

selectie had ik een succesje voor Heeze 1 of 2 

wel reëel gevonden. Maar dat BEIDE teams zover 

zouden komen had niemand durven dromen. 

Dit succes wordt mijn inziens in belangrijke mate 

verklaard door het aantrekken van beide trainers 

(Kees en ‘Rowie’) die het Heezers clubvoetbal door 

en door kennen, daar beide trainers ruim 300 

wedstrijden speelden voor resp. Heeze 2 en 1. 

Daarnaast zijn zij ijzersterk in communiceren en 

zijn het naast clubmensen ook nog eens geweldige 

personen. Dank voor dit resultaat zijn we natuurlijk 

ook verschuldigd aan Noud (van Buul) met wie 

beide trainers, met name op trainingsavonden, 

veelvuldig communiceerden. 

Heeze 2 was gelukkig niet afhankelijk van een of 

twee doelpuntenmakers. Meerdere spelers lukte 

het een goal te kunnen maken, zelfs Ralph lukte 

het om met een afstandsschot te scoren…..(-).

Helaas is de beslissingswedstrijd en het 

bijbehorende feestje vanwege ziekte aan mij 

voorbijgegaan en wil ik tot slot alle betrokkenen 

bedanken die mede debet zijn geweest aan deze 

prestatie, zoals daar zijn: Henk (en Roy) voor alle 

uren dat zij hebben staan “kneden”, het bestuur 

voor het faciliteren van alle randverschijnselen en 

last but not least onze trouwe supporters die door 

weer en wind het Twidde bleven steunen”.

Teun Faes

“Het voelt heerlijk om trainers te hebben die zo 

dicht bij de groep staan en die nota bene onlangs 

nog in dezelfde schoenen stonden als ik, en 

waarmee ik meerdere jaren in hetzelfde team 

heb mogen spelen. En toch was ik niet erg gerust 

op een goede afloop van de finale. Zo had ik het 

bijvoorbeeld niet aangedurfd om op maandag vrijaf 

te nemen. Dit in tegenstelling tot Bram (v/d Linden) 

die het zelfs aandurfde om zijn drukpers mee te 

nemen naar Bavel om direct na afloop van de 

finale onze promotieshirts met speciale tekst in de 

kleedkamer te bedrukken. Wat ’n vertrouwen!

Overigens stond ik niet alleen in mijn onzekerheid 

voor de finale. Lars van Dooren bijvoorbeeld was 

zondagochtend voor de finale zo nerveus dat hij 

met koptelefoon op in bad was gaan zitten om de 

tijd en de zenuwen te doden.

Wat wel heerlijk voelde was elke week weer de 

aanwezigheid van onze routiniers Michael, Steven 

en Yori, jongens die het verschil kunnen maken in 

een wedstrijd.

Handhaving in de Hoofdklasse is voorlopig mijn 

enige doelstelling voor komend seizoen. Als we 

daarbij ook nog voldoende auto’s bij uitwedstrijden 

kunnen regelen van mensen die kunnen/mogen 

rijden, zie ik dat wel zitten….”

Jesse Krings

“Mijn verwachting voor het afgelopen seizoen was 

om ergens te eindigen in de middenmoot. Wij 

begonnen namelijk met een vrij nieuw team wat 

heel erg wennen zou zijn. Het vertrouwen in elkaar 

én in de technische staf (Kees en Rowie zitten 

altijd op één lijn), zorgde er voor dat we al snel 

aan elkaar gewend waren waardoor we erg speels 

gingen voetballen en mee gingen doen in de kop 

van de ranglijst.

Alle respect voor de nieuwe spelers in de selectie, 

zoals o.a. Lars van Doorn die is uitgegroeid tot 

een van de fijnste centrale verdedigers die je, als 

keeper zijnde, graag voor je ziet spelen”.

De onvoorwaardelijke support van 
ouders & supporters van Heeze 2 
was voor mij hartverwarmend.
Jesse Krings

Het enige verschil tussen 
kampioen worden en 
promoveren, is het rondje 
op de platte kar.
Michael Deelen

PROMOTIE HEEZE 2 1e KLASSE
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS
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Bram van der Linden

“Het collectief van Heeze 1 en 2, alsmede de hulp 

van sommige spelers uit JO19-1, is voor mij de 

belangrijkste factor geweest in het behalen van de 

finale en de daaraan verbonden promotie naar de 

hoofdklasse.

Het omgaan daarbij met beide nieuwe trainers 

(Kees en Roderick) is me daarbij prima bevallen. 

Vrienden buiten het veld, vrienden op het veld.

Met alle respect voor de verrichtingen van andere 

spelers durf ik toch te beweren dat het vertoonde 

spel van Steven van Dijk het afgelopen seizoen het 

verschil maakte. Met name op het eind van het 

seizoen verkeerde Steven in topvorm en was van 

beslissende betekenis. Deze speler in de huidige 

vorm behoort m.i. dan ook absoluut in Heeze 1 

thuis”.

Ruud Loots

“Onze nieuwe trainers hebben erg veel energie in ’t 

Twidde gestopt en er voor gezorgd dat problemen 

achterwege bleven. Rowie en Kees zijn dan ook 

in grote mate debet aan dit prachtige resultaat. 

Als ’reserveteam’ is dit in het amateurvoetbal het 

hoogste resultaat wat je kunt behalen en dat is 

voor ’n clubke als Heeze toch wel erg uniek.

Met name de individuele aandacht die beide 

trainers aan iedereen schonken als iets niet liep of 

als er iets uit te leggen viel, heeft grote indruk op 

mij gemaakt.

Wat betreft onze doelstelling voor komend 

seizoen: wanneer grote clubs als OJC, UNA, 

Geldrop, Nuenen, Baronie etc. onze komende 

tegenstanders worden, spreekt het voor zich 

dat handhaving onze enige devies voor komend 

seizoen wordt. In elk geval lijkt het mij prachtig om 

tegen deze gerenommeerde clubteams te spelen 

en ze gastvrij doch zonder ontzag te ontvangen op 

’t Lambrek.  

Ook ik ben van mening dat het resultaat voor een 

groot gedeelte te danken is aan onze routiniers 

met Yori als uitblinker met twee goals in de finale; 

zijn laatste wedstrijd, een absoluut hoogtepunt.

De meeste indruk op mij heeft echter Teun Faes 

gemaakt met zijn fantastische dansmoves. Een 

indrukwekkende dansmarathon van 8 uur bij onze 

hockey-buren, waar iedereen volop van genoot.

Al met al een fantastisch seizoen dat ik nooit meer 

zal vergeten”.

Elders in deze LINK hebben diverse spelers en coaches van 

Heeze 2 een terugblik geworpen op het verloop van het 

afgelopen seizoen. Dit naar aanleiding van een zeer succesvol 

verlopen competitie met als resultaat, promotie naar de 

hoofdklasse, het hoogst haalbare in het amateurvoetbal voor 

‘reserveteams’.

En hoewel het geen kampioenschap betrof en de platte kar 

voor Heeze 2 dus binnen bleef, behoort bij dit even zo mooie 

resultaat natuurlijk toch ’n feestje. En dat kunnen ze bij ’t Twidde 

als geen ander.

Voor het trainersduo Kees en Roderick begon het promofeest 

al nadat de finalewedstrijd slechts ’n kwartier onderweg was. 

Het Twidde was op alle fronten namelijk beter dan tegenstander 

JEKA hetgeen voor beide coaches aanleiding was om stiekem 

het feestje al in te zetten. Na het laatste fluitsignaal werd het 

al gauw een dolle bende. Nog op het veld werd Heeze 2 reeds 

gefeliciteerd door het bestuur en spelers van Heeze 1 welke 

laatste in grote getalen aanwezig waren en welke hun eigen 

kampioenschap blijkbaar nog eens dunnetjes over wilden doen. 

Zoveel blijdschap en ontlading bij spelers, staf en meegereisde 

supporters, echt tof. Uniek om daar deel van uit te maken. In de 

kleedkamer zijn er mooie woorden gesproken door aanvoerder 

Ralph van Essen en werden ter plekke de promotie-shirts 

gedrukt door Bram van de Linden.

De terugreis in de bus was er eentje om niet snel te vergeten. 

Een uur lang volop muziek uit de boxen, dansende spelers 

en pils, veel pils. Met andere woorden; feest in optima forma. 

Eenmaal terug in Heeze was de ontvangst in onze vertrouwde 

kantine door bestuur, Heeze 1 en supporters, hartverwarmend 

en werd er door alle aanwezigen nog menig uurtjes nagepraat 

over de prachtige resultaten van Heeze 1, 2 en JO-19. Nadat 

door brandweerman Nijssen de rol van DJ werd opgeëist ging 

iedereen uit zijn dak en stond in no time de tent op z’n kop.

Na sluiting van de kantine barstte het feest pas echt los op een 

Veel bier, shirt uit en 
zwaaien...

Bram van der Linden

plek welke niet iedereen van te voren had kunnen voorspellen. 

In de kantine van onze Hockey-buren brandde namelijk nog 

licht. Hier heeft ’t Twidde ff laten zien wat feesten is. Hier 

barstte het feest pas écht los. Wederom onder leiding van DJ 

brandweerman Nijssen werd er tot diep in de nacht gedanst 

(of wat daar voor door mocht gaan), hetgeen door menig 

Hockeyman en vrouw, hoewel hieraan niet zo gewend, als een 

welkome verrassing werd ontvangen.

Nadat menigeen een stille aftocht blies, bleven alleen de 

diehards nog over die het niet konden laten om ’s-nachts toch 

nog even De Zwaan te visiteren. Hier aangekomen ontwaakte al 

snel een zestal vaste en haast ingedommelde bezoekers welke 

snel naar huis belden met de mededeling dat het waarschijnlijk 

toch ietsjes later ging worden.  

De ‘day after’ op maandagochtend 10.00 uur, begon met een 

katerontbijtje bij de McDonalds waarna door het NH-hotel 

gelegenheid werd geboden om te ontspannen in sauna, 

zwembad en/of bubbelbad om weer ’n beetje mens te worden. 

Omstreeks 17.00 uur diezelfde maandag heeft de selectie 

wederom mogen genieten van de enorme gastvrijheid van 

Lindsey en Ad Snoeijen a/d Pastoor v/d Voortlaan. Voor de hele 

selectie stond daar eten en drinken klaar en heeft iedereen ter 

plaatse kunnen genieten van de WK-verrichtingen van België.

‘Natuurlijk is kampioen worden nóg leuker dan promoveren 

maar het feest n.a.v. de promotie mag van mij toch ook worden 

ingelijst’, aldus Yori Eichhorn.  Een dag om nooit te vergeten met 

een onwijs mooie climax. Een dag ook, waarbij menig speler 

liet zien van vlees en bloed te zijn en hun emoties de vrije loop 

lieten.

Tot slot komt Paul Weiss met zíjn beleving van het feest nog het 

dichtst in de buurt van de waarheid als hij zegt: ‘Gelukkig hebben 

we de foto’s nog….’

HOE VIER IK EEN
PROMOFEESTJE?!

PROMOTIE HEEZE 2 1e KLASSE
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS
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RKSV HEEZE 1 KAMPIOEN 2e KLASSE F!
RKSV HEEZE 2 PROMOTIE 1e KLASSE

RKSV HEEZE JO19-1 KAMPIOEN
RKSV HEEZE G1 KAMPIOEN
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Inmiddels waren er zo’n twintig minuten gespeeld 

in de eerste helft en de stand was nog steeds 

0-0, terwijl Heeze zo veel beter acteerde dan 

de bezoekers en zojuist, ja zojuist kwam een 

verdwaald schot van de Bredanaars zomaar boven 

op de lat terecht. Sharona zag het weliswaar met 

vertrouwen gebeuren, maar toch… De aanwijzingen 

van de beide coaches leken daarna nog harder 

te klinken. Op het veld keken Sharona, Michael, 

Jordi, Erwin, Danny, Patrick, Shkelqim, Dayana, 

G1 KAMPIOEN VOOR DE 
DERDE KEER OP RIJ!
IJsberend liep Karel Peters langs de lijn, onderwijl zijn team aanvurend en 
naast het doel van doelvrouwe Sharona stond Ad van der Heijden de koele 
kikker uit te stralen terwijl hij zijn team gepassioneerd aanmoedigde, want bij 
beide coaches was de spanning inmiddels hoog opgelopen. Een overwinning 
op tegenstander Jeka was immers noodzakelijk om het kampioenschap 
binnen te halen.

Faruk en Nicole elkaar eens goed in de ogen en 

die onderlinge blik was voldoende om vervolgens 

zowel de tegenstander als de twee coaches het 

zwijgen op te leggen. Nog voor de rust werd het 

2-0 door prima treffers van Shkelqim en Faruk, 

waarna Shelqim in de tweede helft de eindstand 

op 3-0 mocht bepalen. De coaches, als ook de 

vandaag tot assisitent-coach gebombardeerde 

Kevin en Eduard en Lucas, liepen inmiddels met 

een glimlach van oor tot oor en deelden na het 

G1 KAMPIOEN VOOR DE DERDE KEER OP RIJ
Tekst: ERIK HAUER  Fotografie: ERIK HAUER EN GERNIE HENSELMANS
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laatste fluitsignaal van scheidsrechter Ad van Breda 

volop in de feestvreugde. Heeze G1 was voor de 

vierde maal in haar bestaan en voor de derde 

maal op rij kampioen geworden onder leiding van 

deze twee kanjers. Voorwaar een uiterst knappe 

prestatie.

Na de huldiging op het veld en op het terras naast 

de kantine kregen alle spelers en begeleiders een 

medaille omgehangen gemaakt door Erwin, waarna 

ten huize van de familie Peters het feest werd voort 

gezet. Daar ook werd een week later, aan een ieder 

die aan het behalen van dit kampioenschap had 

mee gewerkt, een kampioensschaal uitgereikt als 

tastbare herinnering aan dit sublieme kunststukje.

Voor de derde keer op een rij
werd onze G1 kampioen! Dat is echt 
een superprestatie! Proficiat alle 
spelers en begeleiding!

G1 KAMPIOEN VOOR DE DERDE KEER OP RIJ
Tekst: ERIK HAUER  Fotografie: ERIK HAUER EN GERNIE HENSELMANS

G1 KAMPIOEN VOOR DE DERDE KEER OP RIJ
Tekst: ERIK HAUER  Fotografie: ERIK HAUER EN GERNIE HENSELMANS
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Daar zit flink wat druk op, maar niets wat deze 

jongens niet aankonden. Een hechte groep spelers 

en trainers, met een hondstrouwe achterban 

langs de lijn elke zaterdag zowel op Het Lambrek 

als bij uitwedstrijden. Het team bestond uit 17 

getalenteerde spelers. Dat betekende dat soms 

een speler een weekend rust kreeg in belang 

van het team. Dit alles heeft bijgedragen aan een 

geslaagd seizoen met vroegtijdig kampioenschap 

en drie punten speling.

HET SPROOKJESSEIZOEN 
VAN JO19-1
Het enige JO19-team van RKSV 
Heeze zijn en dan óók nog eens 
uitkomen in de hoofdklasse. 

Volgens de ouders en fans die het hele seizoen 

lang elke wedstrijd hun steun kwamen betuigen 

is de sfeer rondom deze groep ‘aanstekelijk’. 

Het fanatisme en plezier spatten er van af bij 

de teamleden; dat zie je terug in de sfeer in en 

rondom dit elftal en in de resultaten op het veld. 

“De sfeer in het team is erg goed. Er zijn geen 

groepjes, zoals je dat vaak bij andere teams wel 

ziet. Omdat we dingen van elkaar willen en kunnen 

accepteren en omdat we gewoon een hecht team 

zijn hebben we het dit jaar heel goed gedaan. 

Dus ik denk dat de sfeer en het team zelf de 

grootste succesfactoren waren dit seizoen”, aldus 

aanvoerder Thomas Meulendijk.

JO19-1 KAMPIOEN HOOFDKLASSE
Tekst: JOCHEM MICHELS  Fotografie: GERNIE HENSELMANS
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Binnen het team had je spelers die al jaren samen 

speelden en jongens die recent van een andere 

vereniging kwamen, maar ze hoefden niet lang 

aan elkaar te wennen. Er werd vaak met een 

monsterscore gewonnen en daaruit kun je wel 

zien dat het doorgaans dit seizoen liep als een 

trein. Daan Capel, Simon van Rijsingen en Daniël 

Dezaire voerden de statistiekenlijsten aan in zowel 

goals en assists. RKSV Heeze JO19-1 had veel 

scorende spelers, wat tot uiting kwam in imposante 

uitslagen. Topscoorder en top-assister Daan 

legt uit waarom hij zo snel kon wennen bij onze 

vereniging. “Ik zat hiervoor bij Geldrop waar ik het 

voetballen zelf ook wel leuk vond, maar ik vond 

dat daar de nadruk iets te veel op resultaat werd 

gelegd en minder op de gezelligheid, iets wat voor 

mij een belangrijk onderdeel is. Ik ken natuurlijk 

al een aantal jongens uit het huidige team van 

school dus ik kon mijn draai in de groep meteen 

goed vinden. Het helpt sowieso dat wij een heel 

makkelijke groep hebben die het altijd gezellig 

heeft met z’n allen voor en natuurlijk ook na de 

wedstrijd.”

Het is op hoog niveau heel belangrijk dat je op 

meerdere spelers kunt rekenen voor een goal of 

een goede prestatie. Bij dit team kon er gerekend 

worden op een teamprestatie, dat hoor je van 

iedereen die bekend is met het elftal en dit wordt 

ook beaamd door de spelers en stafleden zelf.

Over stafleden gesproken, natuurlijk gaat het bij 

een topploeg ook over de begeleiding, die net 

zozeer bestond uit een goed team. Geschiedenis 

schrijven bij RKSV Heeze is niet niks, zo vindt ook 

coach Michiel Thurlings. Hij deelt met ons zijn 

sleutel naar succes: “Het ‘geheim’ is de eenheid. 

De spelers accepteren elkaar en ook wanneer 

iemand geen basisplaats kreeg werd dat in het 

teambelang geaccepteerd. Ook de ouders hebben 

een positieve bijdrage hierin gehad. Opvallend is 

bijvoorbeeld dat we teamavonden organiseerden 

waar ook de ouders aanwezig waren. Dat zie je 

niet vaak bij jongens van 17 of 18 jaar! Wij als 

begeleiding hebben dan ook in het begin van het 

seizoen al tegen elkaar gezegd dat we vooral gaan 

genieten van deze groep. En dat is volledig gelukt!” 

Het genieten werd gedeeld door alle toeschouwers 

en er werd altijd gevochten voor de overwinning.

Het team had een persoonlijke verslaggever die 

zijn werk zowel binnen als buiten het veld deed. 

Daniël schreef na elk treffen een synopsis van de 

wedstrijd, verkoos een man of the match en hield 

de statistieken bij. Een extraatje en toewijding 

aan een spelersgroep die we graag zien! Na 

zo’n succesvol seizoen kunnen reflecteren op 

het veldspel en herinneringen (zowel positief 

als negatief) op kunnen halen is een speciaal 

gegeven wat niet bij veel teams voorkomt. Deze 

extra moeite werd dan ook door iedereen flink 

geapprecieerd en vonden wij een vermelding 

waardig. 

In dit historische seizoen borrelt de vraag op: 

waarom is het dit team wel gelukt en op welk 

aspect kwamen andere versies van ons hoogst 

spelende jeugdteam steeds te kort? Hoofdklasse 

was altijd al een indrukwekkende klasse om in 

uit te komen maar nu hebben deze jongens 

het Heeze-niveau naar ongekende hoogte 

getild. Michiel Thurlings prijst zijn team om 

haar aanpassingsvermogen qua speelstijl en 

wedstrijdverloop. “Het was elke wedstrijd een 

beetje afhankelijk van de tegenstander. Als het een 

JO19-1 KAMPIOEN HOOFDKLASSE
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Fred is super sterk op sociaal 
gebied en kan met elke speler in 
het team een goede, sterke band 
opbouwen.
Daan Capel
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sterkere ploeg is dan laten we die ploeg het spel 

maken maar vangen ze iets over de middenlijn 

op. Met onze zeer snelle en technisch begaafde 

voorhoede zijn wij als we in balbezit komen 

levensgevaarlijk. Op deze wijze hebben we zeer 

vaak gescoord. Ook bleven we vaak rustig als het 

niet meteen liep. Door tegenstanders zijn wij wel 

eens getypeerd als 'volwassen'.”

Deze mentaliteit en de bereidheid om de 

tegenstanders hun spel te laten spelen, getuigt 

van het goede trainerswerk van Fred Weiss. Zowel 

reageren op het spel van de oppositie en de 

bekwaamheid om beide stijlen te kunnen spelen 

is iets wat de spelers goed van pas gaat komen 

wanneer ze de stap maken van junioren naar 

senioren. Volgens Daan Capel was de ervaren 

trainer dit seizoen de perfecte man voor de 

job. “Hij is super sterk op sociaal gebied en kan 

met elke speler in het team een goede, sterke 

band opbouwen. Ook lukte het hem bijna iedere 

training om niet alleen te geinen, maar om ook 

fel te trainen met oog op de talloze belangrijke 

wedstrijden op zaterdag.” Ook vond Daan dat de 

positiviteit en feeststemming van Johan van de 

Water, gepaard met de geordendheid en regelwerk 

van Michiel Thurlings, een gouden combinatie 

was. Tevens is het team dankbaar voor het altijd 

klaarstaan van jarenlange J019-1-vlagger Ad van 

Breda. Kortom, dit was een groep die allemaal een 

perfect aangemeten rol heeft gespeeld dit seizoen, 

met de fanatieke steun van Jack Nijs, die een keer 

moest inspringen en sindsdien verknocht was aan 

dit collectief.

Ongeacht wat iedereen het komende seizoen gaat 

doen en zelfs verderop in hun sportieve carrière, 

dit zullen ze nooit vergeten en, na deze enorme 

mijlpaal in haar geschiedenis, RKSV Heeze ook 

niet. Stuk voor stuk hebben ze keihard geknokt 

voor dit eindresultaat en het komt hen volledig 

toe. Telkens komen de woorden ‘eenheid’, ‘hecht’, 

‘saamhorigheid’ en ‘goede sfeer’ ter sprake als 

synoniemen voor deze groep, en dat is iets 

om te koesteren. Veel succes gewenst aan de 

jongens die het komende jaar de clubkleuren 

moeten verdedigen in een hogere divisie dan alle 

leeftijdsgenoten die jullie voorgingen; laat zien 

dat we daar als vereniging thuis horen! Natuurlijk 

wensen we de mannen die de senioren in gaan 

ook het beste en hebben wij er alle vertrouwen 

in dat jullie daar doorgaan met het behalen van 

topresultaten net zoals jullie dit jaar hebben 

gedaan!

Ik denk dat de sfeer en het
team zelf de grootste 

succesfactoren waren dit seizoen.
Thomas Meulendijk
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Tim van der Linden (JO19-1) 

“Afgelopen seizoen was een fantastisch jaar waarin 

we voor het eerst in de geschiedenis van RKSV 

Heeze kampioen werden in de hoofdklasse. Een 

geweldige prestatie natuurlijk, maar daarnaast was 

dit jaar ook een van de gezelligste jaren zo niet het 

leukste jaar uit mijn hele jeugd. Ik had me geen 

beter laatste jaar kunnen voorstellen. Iedereen die 

hier aan bijgedragen heeft bedankt!”

(Tim stopt met voetbal; hij gaat i.v.m. met zijn 

studie op kamers)

Simon van Rijsingen (JO19-1)  

“Het is een geweldig seizoen geweest met een hele 

hechte spelersgroep inclusief begeleiding. En om 

in het hoogste jeugdelftal kampioen te worden 

met jongens waar je vanaf de F’jes al mee samen 

voetbalt, daar kun je alleen maar van dromen.”

Simon heeft enkele competitiewedstrijden mee 

gespeeld met Heeze 2, en daarna met de hele 

nacompetitie. Simon: “Ik vond het met Heeze 2 erg 

leuk omdat het weer een niveau hoger is, vooral 

fysiek. De begeleiding heeft de jongens van de A1 

erg goed opgevangen. En om die nacompetitie 

te spelen (en te winnen!) was echt heel vet, we 

hebben volgend jaar dus twee selectieteams in een 

erg hoge klasse en dat is alleen maar goed. Zeker 

voor de jongens van de A1 die doorstromen.”

Bart van de Water (JO19-1)  

“Afgelopen seizoen is echt het mooiste wat ik ooit 

heb meegemaakt. Niet alleen door de behaalde 

successen maar vooral door de geweldige sfeer 

die er hing bij ons in A1, maar ook bij de selectie 

was het fantastisch. Elke keer als je bij de selectie 

aansloot voor een wedstrijd, of het nou Heeze 

1 of Heeze 2 was, werd je volledig toegelaten 

in de groep. Dit heeft dan ook voor de nodige 

gezelligheid gezorgd op zowel zaterdag als 

zondag. Ik denk dat al die uren in de kantine en op 

teamavonden misschien wel het geheim zijn achter 

dit fantastische seizoen wat mij altijd bij zal blijven!”
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GRASPOL COLUMN 

JE ZIT ER NIET IN
Het is een fabeltastisch seizoen geworden voor onze 

RKSV Heeze: het urste naar de urste klasse, het 

twidde naar de hoogste klasse voor reserveteams, 

de A1 (JO19-1 klinkt zo ziekenfondsachtig) voor het 

eerst in het bestaan van ons clubke naar de vierde 

divisie. En wat te denken van de G1: drie keer op 

rij kampioen! Wow! Het legendarisch seizoen is ten 

einde, de zomer staat voor de deur, iedereen is aan 

vakantie toe. 

Nou is ‘vakantie’ een concept dat ik niet goed 

begrijp. Ik heb het jaar zo ingericht dat er tussen 

mijn werkzame periode en de periode van volledige 

ontspanning niet het minste verschil bestaat. 

Hieruit volgt dat het gevoel ‘aan vakantie toe zijn’ mij 

volslagen onbekend is. Degenen die wel ‘aan vakantie 

toe zijn’ wekken de indruk dat de rest van het jaar erg 

onprettig is. Dat zou toch wel jammer zijn. Men heeft 

mij er op gewezen dat ik er het hele jaar bij loop alsof 

ik op weg ben naar een cappuccinobar. Terwijl ik 

gewoon op weg ben naar een vergadering van een 

saai dekenaat. Ik doe het graag een beetje rustig aan. 

De meeste mensen gaan uit van het principe dat tijd 

kostbaar is. Het resultaat hiervan is dat men nooit tijd 

heeft. Als je – net als ik – tijd helemaal niet kostbaar 

vindt, zul je merken dat je tijd in overvloed hebt. 

Misschien zult u opmerken “die Graspol is gewoon 

lui”. Dat kan natuurlijk ook het geval zijn, maar ook 

daar word je heel ontspannen van. 

Ik ben eens wezen kamperen met vrienden. Ja, in 

een tent. We zetten de tent op en namen vervolgens 

plaats op de grond. Het eerst dat mij trof, was dat 

het thuis veel comfortabeler was. Het primustoestel 

bevatte slechts één pit, de bedden moesten 

opgeblazen worden om halverwege de nacht leeg te 

lopen zodat je op de harde grond lag. Ik werd geacht 

daar niet om te geven en dit zelfs leuk te vinden. 

Geheel verstijfd stond je dan de volgende ochtend 

op om te ontdekken dat stromend water alleen in 

stenen huizen een normaal verschijnsel is. Iemand 

stelde voor ons dan maar met dauw te wassen. Een 

slecht advies. Even later waren we allemaal helemaal 

groen. Het bleek onafwasbaar. Verschrikt keken de 

mensen ons aan. In het struikgewas achter de tent 

bleken zich allerlei spannende beestjes te bevinden. 

Het resultaat laat zich moeilijk omschrijven. Laat ik 

het zo zeggen: schurft is er niks bij.

Waarom zoeken mensen die het thuis goed 

hebben de ontbering op? Het is werkelijk één 

aaneenschakeling van ellende. De afmetingen van 

een caravan zijn zodanig dat je in een normale 

krottenwijk het meest zielige geval zou zijn en het 

onderwerp van een extra uitzending van Twee 

Vandaag zou zijn. Je kijkt door een heel klein raampje 

naar het raampje van de caravan die 80 centimeter 

van je afstaat, waar mensen in diepe vertwijfeling 

terugkijken. Ook zij denken: wat een stumpers. Alles 

wat praktisch en gerieflijk is, is er niet. 

Sommigen zeggen: ga dan naar een hotel. Dan wordt 

er inderdaad voor je gekookt, maar dat heb je ook als 

je thuis een kok laat komen of gewoon van Grunsven 

belt. Voor de rest is een hotel pure ellende. Als het 

regent kun je niet veel anders doen dan op de rand 

van het bed gaan zitten (er is altijd maar één stoel) of 

je naar de lounge begeven. Om een of andere reden 

zijn ze daar altijd aan het stofzuigen. De lectuur die 

er ligt is afkomstig van een tandarts die eens per jaar 

zijn wachtkamer opruimt. Je roept vergeefs om koffie. 

Na een paar uur stel je jezelf de vraag of je daar nu 

twee dagen voor in de file hebt gezeten. 

Beste Linklezers, ik wens u allen een prima vakantie. 

Blijf thuis, trek teenslippers aan, ga languit in een 

ruststoel liggen met uitzicht op je eigen tuin. Schijnt 

de zon niet, draai dan gewoon een sterker peertje 

in het tuinhuis. Je bent nu omgeven door alles wat 

je nodig hebt. Kijk in je straat naar de reisbussen vol 

met moderne martelaren op weg naar Loret de Mar 

en glimlach: je zit er niet in.

Graspol
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Penaltybokaal

In de pauze van de Clubdag gestreden om de befaamde 

Penaltybokaal. De beste penaltykillers van het afgelopen seizoen 

van de JO8/JO9 en JO10/JO11 mochten het opnemen tegen 

selectiekeeper Teun Faes. Geweldig!!  De winnaars werden Toep 

Lagerweij uit de JO9-1 en Job van den Bersselaar uit de JO11-1. 

Van harte gefeliciteerd jongens! 

Nog meer kampioenen

In het najaar werd de MO19-1 kampioen. En de JO13-2 werd 

virtueel kampioen. Hierover heb je kunnen lezen in LINK 5. Toch 

vinden wij dat dit in dit kampioenennummer vermeld dient te 

worden.

CLUBPAGINACLUBPAGINA

In memoriam

Ties Ceelen

Op 88-jarige leeftijd is Ties Ceelen overleden. Voor veel 

RKSV-leden is Ties een bekend icoon binnen onze club, hij 

heeft heel veel voor RKSV Heeze betekend. Behalve dat hij 

jaren in het seniorenbestuur zat, is Ties ook verschillende 

periodes leider van ons 2e en 3e elftal geweest, waarin 

ook zijn zoon Jan speelde. Een opmerkelijk detail is dat 

Ties jarenlang als chauffeur fungeerde voor Rini Doezé 

die de kantine van onze vereniging runde, hij haalde haar 

trouw op en zorgde ervoor dat ze veilig ’s avonds laat 

weer thuis kwam. Ties is op vrijdag 7 juni gecremeerd.

Jan Roos

Wij ontvingen het trieste bericht dat Jan Roos (1939) op 

26 mei j.l. is overleden. Jan is lid van RKSV HEEZE vanaf 

1-8-1948 en is daarmee één van de leden met het 

langstdurende lidmaatschap.  Ons medeleven gaat uit 

naar zijn familie en bekenden. 

Clubdag

Wat een waterpret was het 9 juni j.l. op Het Lambrek tijdens 

de Clubdag! Tijdens de traditionele seizoensafsluiting voor de 

jongste jeugd, de Clubdag, was het lekker warm en zonnig, 

dus uitermate geschikt voor waterspellen! De jeugd heeft er 

zienderogen van genoten. Dank alle vrijwilligers die dit weer 

mogelijk maakten voor de jongste jeugd!! . 

RKSV Heeze – Bumet 
Schoolvoetbaltoernooi

Het 16e RKSV Heeze – Bumet schoolvoetbaltoernooi is weer 

supergoed verlopen! Alle deelnemers hartelijk bedankt! Alle 

prijswinnaars proficiat! En de Nico Verbeek Sportiviteitsprijs 

werd gewonnen door de Dirk Heziusschool. De prijs werd 

uitgereikt door Floor Verbeek. 

Wij willen iedereen die meegevoetbald heeft, en iedereen op 

een of andere manier meegeholpen heeft, van harte bedanken! 

Samen maken we er iets moois van. Maar één iemand willen wij 

speciaal bedanken en dat is Peter Grotenhuis, die alweer voor 

de 16e keer het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd heeft. 

El Grisio Jeugdkamp
 

Medio juni vond het beroemde en fantastische El Grisio 

Jeugdkamp plaats voor onze jeugd van JO10 t/m JO13. Mogelijk 

komen we hier in een volgende LINK op terug.  

Kampioennen Treffen
 

Op 8 juli werd het feest Kampioenen Treffen georganiseerd ter 

gelegenheid van al onze kampioenen. Het was een gezellige 

middag. Mogelijk volgt meer in de volgende LINK.

Rabobank Clubkas Campagne

Geheel in lijn met de sportieve prestaties van afgelopen seizoen, 

scoorde de RKSV ook weer bijzonder goed in de Rabo Clubkas 

Campagne. Wij mogen dan ook een mooi bedrag ad € 752,00 op 

onze rekening tegemoet zien. Wij danken dan ook iedereen van 

harte voor de stemmen op onze vereniging. Uiteraard bedanken 

wij Rabobank  Dommelstreek voor de geweldige jaarlijkse 

support aan alle lokale verenigingen via deze mooie campagne.

Tip: heb je wel een rekening bij de Rabobank en ontvang je geen 

stemkaart? Word dan lid bij de Rabo. Het is gratis. Wanneer 

je lid bent ontvang je een stemkaart waarmee je je stem kunt 

uitbrengen voor RKSV Heeze tijdens de jaarlijkse Clubkas 

Campagne! Word dus lid en stem volgend jaar op RKSV Heeze! . 
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Om bij je eigen vereniging een opstap te maken bij 

een clubblad is alleen maar mooi. Je leert mensen 

kennen binnen je club en je moet je voorbereiden 

op het interview wat je gaat doen. Na 2 seizoenen 

bij de LINK te hebben gezeten ben ik begonnen 

met het coördineren van de jeugdredactie toen ik 

daarvoor gevraagd werd. Dat heb ik gedaan met 2 

spontane en goede schrijvers. Daan Dijstelbloem uit 

JO17-3 en Joep van Mierlo van JO15-2. 2 spontane 

jongens met een leuke pen. Na 3 seizoenen dit met 

veel plezier te hebben gedaan ga ik er nu helaas 

een punt achter zetten. Ik noem dit een schriftelijk 

afscheid omdat ik de RKSV zeker niet ga verlaten. 

Ik ben al sinds 2011 actief als jeugdtrainer. En de 

laatste jaren zo bedreven daarin dat ik hoop daarin 

ooit carrière te kunnen maken. In mijn gedrevenheid 

sloeg ik dit seizoen zelfs door. Ik trainde op maandag 

en woensdag de JO13-1 en op dinsdag en donderdag 

de JO17-2. Het leuke van de JO17-2 is dat ik dit team 

al train sinds de JO15-2 . Je ziet die jongens letterlijk 

groeien en dat is een mooie ontwikkeling die ik wil 

blijven volgen volgend jaar in de JO19-2.  De JO13-1 is 

met alle respect een ander niveau en daar leer ik ook 

veel mee. Kortom, mijn verslaving in het trainersvak 

en andere activiteiten bij de RKSV heeft mij moeten 

doen besluiten om de LINK links te laten liggen. Voor 

definitief? Nee, zeker niet!  Ik wil graag doorgaan als 

gastschrijver.  Ik hoop snel samen met Jasper Hijdra 

een stukje te mogen schrijven over het trainersvak. 

Training geven is in mijn ogen het mooiste wat er is, 

op technisch maar ook op sociaal gebied. Ik heb 5 

jaar met heel veel plezier meegewerkt aan de LINK. 

Ik wil ook iedereen een dikke pluim geven  voor het 

feit dat ze proberen elke maand een mooi clubblad 

neer te zetten. En als we allemaal eerlijk zijn hebben 

we ook een clubblad waar menig vereniging jaloers 

op zou zijn.  

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

SCHRIFTELIJK 
AFSCHEID

Iedereen neemt wel eens afscheid. 
Ook ik. Ik ga afscheid nemen van de 
LINK. Letterlijk schriftelijk. Ik ben z’n 
5 seizoenen ingestapt in de LINK en ik 
heb er geen moment spijt van gehad. 
Ik begon bij de LINK met de ambitie 
om vanuit mijn studie ooit verder te 
studeren als sportjournalist. 

JEUGDREDACTIE
Tekst: RUUD LEIJSSEN
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Het seizoen zit erop. De een is hier blij mee, de 

ander niet. Hopelijk kijk je met plezier terug op het 

seizoen. Je hebt ineens veel meer tijd. De zaterdag 

is natuurlijk wel een dag opvulling. Dit mis je al snel. 

Nu moet je een paar weken zonder te trainen en 

wedstrijden te spelen. Maar er is natuurlijk genoeg 

te doen om je zomervakantie leuk te maken. 

Voetballen of zwemmen, met dit mooie weer is 

er van alles te doen. Voor dat je het weet kan je 

alweer aan de bak. 

Misschien hoor je sommige voetbalanalisten het 

wel eens zeggen: ‘We hebben helemaal geen 

goede keepers, maar keepers kun je wel opleiden’.

Heeze wil ook graag keepertjes van een jonge 

leeftijd goed trainen, zodat ze later misschien 

carriere kunnen maken in de voetbalwereld. 

Daarom kregen de keeperstrainers van Heeze les 

in het geven van keeperstraining.

‘Train de trainer,’ wordt gegeven door Max Hoeke 

en Wim Verhoeven. Zij geven trainers les, zij geven 

tips hoe je een training verzorgt en misschien 

pikken de keeperstrainers er zelf ook nog wat 

van op. Als eerste kregen alle trainers een boekje 

met informatie over een goed verzorgde training. 

Er stond veel uitleg in: bijvoorbeeld hoe keepers 

moeten gaan staan als de bal op hun af komt, hoe 

je jezelf moet afzetten als je de bal over het doel 

heen moet slaan en wat je met je lichaam moet 

doen als er een speler recht op je af komt.

Toen Max en Wim alles volgens de theorie 

hadden uitgelegd begon het echte werk pas. De 

keepertjes van de JO13 kregen van Max en Wim 

een keeperstraining die zij hadden bedacht. Ze 

begonnen natuurlijk met een warming up. Niet in 

2 rijtjes, maar in 1 lange rij, waar de keeperstrainer 

voorop liep. In plaats van een makkelijke 

oefening hadden de 2 ervaren keepers een heel 

parcours uitgezet met allemaal verschillende 

keepersoefeningen. Ook moest er gesprint worden 

door de keepers in plaats van rustig lopen. 

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM

JEUGDREDACTIE
Tekst: JOEP VAN MIERLO  Beeld: MARTIJN VAN DE BERSSELAAR 

KEEPERSTRAINING
VOOR KEEPERSTRAINERS

AFSLUITING SEIZOEN 
EN HET BEGIN VAN HET 
NIEUWE SEIZOEN

Aan de jonge keepertjes zag je dat het een andere 

training was dan ze normaal gewend waren. Waar 

de jonge keepertjes ook aan moesten wennen was 

het feit dat Max en Wim een andere keepersstijl 

hadden dan hun eigen keeperstrainer. Dat zag je 

bijvoorbeeld bij de oefening waar de keepertjes 

moesten uitkomen. Van Max en Wim moest je 

jezelf helemaal inkruipen wanneer je de bal had. 

Dat waren zij niet gewend. Zij dachten dat je alleen 

je hoofd naar je borst moest brengen. 

Na nog een paar leerzame oefeningen mochten de 

keepertjes terug naar hun eigen team en gingen 

de trainers nog even naar binnen om wat na te 

bespreken. Binnen vroegen Wim en Max of het 

de trainers het een beetje geholpen had en of ze 

zouden gaan veranderen wanneer zij een training 

geven. 

Ik was zelf ook een van de trainers die een training 

kreeg van Wim en Max. Mij viel het op dat de 

trainers heel erg veel het moderne keepen wilden 

zien en dat je ook zeker mee moest kunnen 

voetballen als keeper zijnde. Maar ik vond het wel 

heel leerzaam en leuk om een keer zo’n training 

te krijgen. Wat ook fijn was, was dat je het boekje 

met alle informatie mee naar huis mocht nemen 

om nog eens te kijken hoe alles nou werkt. Ik raad 

het zeer aan als voetbalclub om een keer een 

training voor trainers te organiseren, omdat je dan 

een andere kijk krijgt op het keepen en er veel van 

leert.

De teamindelingen worden bekend gemaakt en de 

eerste trainingen beginnen alweer. De grote vraag 

is natuurlijk altijd; zit ik bij mijn vrienden in het 

team? Dit vind ik zelf altijd heel herkenbaar. Zelfs 

al is het zomer of winterstop, je bent altijd met 

voetbal bezig. Denk bijvoorbeeld aan het WK of aan 

zelf voetballen in de vakantie. Voordat je het weet 

moet je alweer de “wei” in, om op zaterdag een pot 

voetbal te spelen. 
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