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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

WEER
OPSTARTEN

Na alle sportieve successen van 
afgelopen seizoen, moet ik onder
het motto “geen pieken zonder dalen”, 
in deze Link 1 toch ook over een paar 
mindere zaken berichten. Veld 1 en 
2 zijn getroffen door engerlingen, 
en de vraag is of we dat allemaal op 
tijd onder controle krijgen. Zoiets is 
vervelend, maar we kunnen er niks 
aan doen om het te voorkomen.

Vervelender zijn de dingen die we wel kunnen 

voorkomen, als we allemaal meedenken met de club 

(spelers, vrijwilligers, ouders). Helaas gebeurt dat 

laatste niet altijd. Met name de jeugdafdeling heeft 

weer veel uitdagingen voor de kiezen gekregen. 

Het is altijd al een uitdaging om alle teams (en 

dus ook individuele spelers) goed ingedeeld te 

krijgen, maar als dan spelers nog afzeggen terwijl 

het nieuwe seizoen al begonnen is? Dat laatste is 

specifiek het geval bij JO17-3, waardoor het team 

moest worden teruggetrokken met als gevolg nog 

extra opzeggingen, omdat spelers geen team meer 

hadden. Erg vervelend voor de spelers, maar vraagt 

iemand zich wel eens af wat zoiets betekent voor 

de vrijwilligers, die de indelingen proberen rond te 

krijgen? Hoe leuk is het dan nog om vrijwilliger te 

zijn? Want U raadt het al: de kritiek is natuurlijk niet 

mals. “Ze” (de vrijwilligers) hebben er weer een potje 

van gemaakt. 

En vervolgens plaatsen we dan toch weer oproepen 

voor vrijwilligers. Want we moeten toch het 

wedstrijdsecretariaat bemannen (of bevrouwen), 

met name op zaterdag bij de jeugd. We moeten toch 

scheidsrechters hebben, we moeten toch leiders en 

coördinatoren hebben, we moeten toch….

Omdat de wijzigingen bij de jeugd elk jaar massaal 

zijn, zit daar ook de grootste uitdaging. We moeten 

meer support gaan krijgen van ouders en spelers.

Gelukkig hebben we ook nog positieve dingen te 

melden. Om te beginnen onze nieuwe hoofdsponsor 

Meulendijks Dakwerken. Na vele jaren Verest als 

hoofdsponsor te hebben gehad (en gelukkig blijft 

Verest wel aan als sponsor), zijn we blij met deze 

nieuwe ontwikkeling. Welkom Frank Meulendijks 

en Johan van Galen (de eigenaren van Meulendijks 

Dakwerken). We hopen dat jullie net zo lang sponsor 

blijven als Verest…

De samenwerking met DOSL bij de vrouwen en 

meisjes komt langzaam van de grond. Dat het 

langzaam gaat is niet vreemd. Iedereen moet toch 

zijn eigen stellingen verlaten om iets in beweging te 

krijgen. Een neutrale kledingkeuze is dan nog het 

gemakkelijkste gedeelte. In ieder geval hebben we 

trainers en coaches en afspraken over waar wanneer 

wordt getraind. En we hebben teams (voorlopig bij 

de vrouwen nog “gewoon” Heeze speelsters per 

team samen en DOSL speelsters per team samen). 

In de winterstop zullen we evalueren en kijken wat 

de volgende stappen zijn. In ieder geval: als het een 

succes wordt dan zijn we allemaal trots en blij en is 

dat voor beide verenigingen toch een unieke stap. 

Wordt vervolgd.

Het voorwoord voor deze Link 1 van seizoen 18-19, 

zou niet volledig zijn als ik niet zou melden dat dit het 

10e seizoen voor de Link wordt. Er zal in de komende 

Link’s uitgebreid worden stilgestaan bij dit jubileum. 

In dit nummer komt o.a. de “aanstichter” van dit alles, 

Rens Snoeijen, aan het woord.

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Rens van de Kerkhof en

Jamie-Lee Kraaijvanger

Neem bijvoorbeeld de vakantieverhalen van zoon 

Rens en vriendin Jamie-Lee die samen gedurende 

bijna vier weken door de bushbush van Zuid-

Afrika trokken. Grotendeels op safari met verblijf 

en overnachting in wildparken of jungle, waar 

vaak eenvoudige rieten hutjes hen onderdak 

boden. Voor hun beider veiligheid waren deze 

nachtelijke verblijven gelukkig omheind met 

stevig prikkeldraad dat hen scheidde van een 

leeuwenfamilie die op slechts 200 meter afstand 

bivakkeerde. Tot opluchting van Rens en Jamie-Lee 

werd hun onderkomen in Zuid Afrika menigmaal 

afgewisseld met enkele luxere verblijven (resorts) 

waar ze weer wat tot zinnen konden komen na hun 

fascinerende belevenissen met o.a. de ‘Big five’. 

Zuid Afrika heeft letterlijk álles te bieden waardoor 

een verblijf voor bepaalde tijd tot één grote 

sensatie en avontuur uitgroeit dat je nooit meer 

vergeet, aldus Rens en Jamie-Lee. Voor een meer 

uitgebreider reisverslag mogen wij u verwijzen 

HENK, GETROUWD
MET RKSV HEEZE

Op een van de laatste zwoele zomeravonden van een ongekend lange 
tropische periode die ons landje teisterde, schuif ik aan bij de complete familie 
Van de Kerkhof in hun achtertuin. Dor, verschroeid en haast okergeel gras is 
ook hier het gevolg van een (te) lange droogteperiode die dit gazon beslist 
geen goed heeft gedaan. Dus Henk en/of Phily, werk aan de winkel!
Na kennis gemaakt te hebben met voor mij nog enkele onbekende 
familieleden en na het noteren van hun voornamen (hoe schrijf je Jamie-lee of 
Jamy-Lee, en is het nou mét of zónder streepje?), zit de stemming er al gauw 
genoeg in. Al snel blijkt, zo vlak na de vakantie, aan gesprekstof geen gebrek 
te zijn.

naar een volgende aflevering van LINK waarin 

beiden dieper zullen ingaan op hun reis en meer 

zullen onthullen over hun persoonlijke en intieme 

belevenissen in dit exotische land (grapje Rens, 

hoewel…?).

Alleen het tijdstip van deze reis was, achteraf 

gezien, niet zo gelukkig gepland. Daags na de dik 

verdiende huldiging van Rens’ 250e wedstrijd voor 

Heeze 1 (!) zijn ze vertrokken. Enkele weken later 

werd Heeze 1 kampioen en nota bene Rens (die 

aan zijn beste seizoen bezig was (red.)) en Jamie-

Lee waren daar niet bij aanwezig.  Hoe kan dat, 

vraagt eenieder zich af. De verklaring van Rens is 

doodsimpel en vooral plausibel:

‘Reeds vroeg in het seizoen, toen Heeze 1 nog geen 

enkele kampioensaspiratie kende en handhaving 

in de 2e klasse nog het hoogst haalbare leek, 

hebben wij de reis vastgelegd teneinde onder de 

meest gunstige klimaatcondities in Zuid-Afrika te 

kunnen verblijven. In deze periode van het jaar zijn 

dieren in het wild het meest actief en op hun best te 

Knegsel, waarin een klein
dorp groots kan zijn...

DE FAMILIE VAN HENK VAN DE KERKHOF
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS

bewonderen. Natuurlijk hadden wij onze vakantie 

anders ingepland indien een kampioenschap al 

vroegtijdig in zicht zou zijn gekomen, maar sommige 

zaken lopen helaas vaak anders dan verwacht’.

De kampioenswedstrijd zelf hebben zij overigens 

via de digitale snelweg kunnen volgen en zijn 

direct na afloop van de wedstrijd ook nog getuige 

geweest van de ontlading op het veld via een 

liveverbinding d.m.v. FaceTime en livestream, of 

hoe die dingen ook mogen heten. Met dank aan 

Henk en Friso (Kraaijvanger) die beiden fungeerden 

als moderne ‘vloggers’.  Het jonge stel heeft het 

kampioenschap in Zuid-Afrika op bescheide wijze 

gevierd omdat in het katholieke gedeelte van 

Afrika, waar zij op dat moment vertoefden, op 

zondag geen alcoholische dranken mogen worden 

verkocht. (Noot van RM: dat moet een vergissing 

zijn; in elk katholiek deel waar ook ter wereld is 

verkoop van alcohol op zondag een normale zaak; 

dit ligt anders bij protestanten en moslims).

Na thuiskomst hebben ze toch nog een 

graantje kunnen meepikken van enkele 

kampioensfestiviteiten, zoals het Amateur 

Voetbalgala in het PSV- stadion en het 

Kampioenen-treffen ’n dag later op het Lambrek. 

En natuurlijk niet te vergeten het door Noud van 

Buul georganiseerde kampioensfeest in Nouds 

woonplaats Knegsel. Nooit eerder in Knegsel zou 

een feest op grotere wijze gevierd worden, aldus 

beloofde Noud. En aangezien Knegsel niet groot 

is, viel het feest dus ook wel mee (sorry Noud, kon 

deze kwinkslag niet laten (red)).

Rens, in het dagelijkse leven podotherapeut en 

werkzaam in Limburgse contreien (dat laatste is 

minder ;-), denkt dat het ‘overleven’ van Heeze 1 

voor komend seizoen in de 1e klasse een serieuze 

mogelijkheid is, omdat - aldus zijn nuchtere 

uitspraak - “wij als team nóg liever willen winnen 
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Met name op gebied van plichtbesef
en discipline scoort haast elke 
selectiespeler een onvoldoende...

dan onze tegenstander….” Jamie-Lee, in het 

dagelijkse leven psychiatrisch verpleegkundige in 

de Grote Beek (best heftig lijkt me dat), én fanatiek 

hockeyster in het ‘derde-helft-team’ van Hockey 

Heeze, is het, als grootste voetbalfan van Rens 

(en dus ter zake deskundig !?), helemaal eens met 

diens uitspraak.

Sonja van de Kerkhof en Gertjan Lemmers 

En wat te denken van de recente reis die dochter 

Sonja met haar ‘man en echtgenoot’ (jazeker, maar 

hierover straks meer) Gertjan maakten naar Nepal, 

gelegen in het Himalaya hooggebergte tussen 

India en Tibet met maar liefst acht bergen boven 

de 8000 meter met de Mount Everest als meest 

bekende.

Sonja en Gertjan zijn trouwens echte globetrotters. 

Niet alleen vanwege bovengenoemde Nepal-

trip, doch vooral om de wereldreis die Sonja 

enkele jaren terug in haar eentje als ‘backpacker’ 

ondernam. Maar liefst een jaar lang doorstond 

zij in haar uppie alle elementen (of ontberingen) 

welke hieraan verbonden zijn (eenzaamheid, 

heimwee, honger, geldgebrek). Voeg daaraan nog 

toe hun gezamenlijke emigratie (sinds 1 september 

j.l.) naar de Verenigde Staten van Amerika (Atlanta-

Georgia), en u zult begrijpen dat woorden (letterlijk) 

te kort schieten om hun onderneming in deze LINK 

te kunnen uitleggen. 

Toch wil ik hiertoe in het kort een poging 

ondernemen. Gertjan is door zijn werkgever 

(VDL) gevraagd om zijn huidige directeur te 

assisteren bij het oprichten van een nieuw 

metaalbewerkingsbedrijf in de USA. Voorlopig 

voor een periode van 2 jaar met een optie voor 

nog eens 3 jaren extra. Voorwaar geen sinecure 

maar wel een fantastisch aanbod en een geweldige 

uitdaging die Gertjan niet wilde afslaan. Dat vond 

ook Sonja en zij hoefde hierover dan ook niet lang 

na te denken en zegde onmiddellijk haar baan op 

bij de Rabobank waar zij sinds jaren werkzaam 

was als facilitair medewerkster. Wat Sonja straks 

in de USA op maatschappelijk gebied zal gaan 

ondernemen blijft voorlopig nog een open vraag. 

Toch is zij, als doorgewinterde avonturierster, 

hiervoor niet bevreesd. Per slot is ook in de 

Verenigde Staten de Rabobank vertegenwoordigd. 

Je weet maar nooit.  

Zoals beloofd, nog even terug naar het 

‘gedwongen’ huwelijk van Gertjan met Sonja. 

Zoals we inmiddels maar al te goed weten, is 

in de VS van president Donald Trump niet elk 

individu zomaar welkom. Dus ‘moest’ er met spoed 

getrouwd worden om hiermee automatisch een 

verblijfsvergunning voor Sonja in de wacht te 

slepen (je moet er toch heel wat voor over hebben 

om het Trump naar zijn zin te maken).

Sonja zal het damesvoetbal erg missen omdat 

zij hieraan al 15 jaar verbonden is.  En hoewel 

geen ‘ster’ op voetbalgebied, mist zij vooral de ‘3e 

helft-momenten’ en niet te vergeten de jaarlijkse 

damesweekendjes. Sonja betreurt overigens wel 

het onlangs aangekondigde afscheid van het 

fameuze Veterinnen-team dat om hen moverende 

redenen collectief het lidmaatschap bij de RKSV 

Heeze heeft opgezegd. Ook Gertjan gaat het 

voetbal op zondag bij de RKSV zeker missen. Want, 

hoewel geen begenadigd speler en nauwelijks 

fanatiek, koestert hij als geen ander de 3e helft in 

het team van Heeze 7.

Henk en Phily van de Kerkhof-van Eersel

Echtgenote en moeder des huizes Phily, nog maar 

kort op de hoogte van de emigratieplannen van 

Sonja en Gertjan, is hier als vanzelfsprekend nog 

enigszins beduusd van en is nog niet helemaal 

gewend aan de nieuwe situatie. Temeer daar Phily 

amper vier dagen van huis kan zijn (uitspraak van 

Henk), zal het niet gauw gebeuren dat Henk en 

Phily de grote oversteek naar de USA zullen maken 

om aan dochterlief (en schoonzoon) een bezoekje 

te brengen. Immers, alleen de reis duurt al zowat 

vier dagen. Rustig wordt het natuurlijk wel in huize 

Van de Kerkhof, aldus Phily, omdat niet alleen de 

kinderen de deur uit zijn, maar ook haar man Henk 

(getrouwd met RKSV Heeze) nog slechts zelden 

iets van zich laat horen (opnieuw ’n grapje Henk). 

Tijd genoeg dus om haar hobby’s (lezen, klussen 

en tuinieren) intenser te gaan beleven. Tijd om ’s 

zondags Rens aan te moedigen langs het veld heeft 

ze echter niet altijd, want vaak op zondag roept 

de plicht om aan te treden bij de Kapellerput om 

aldaar als horecamedewerkster haar beste beentje 

voor te zetten.  

Henk kennen we vooral van zijn betrokkenheid 

bij de RKSV Heeze als toegewijd verzorger van 

de selectie alwaar hij, sinds menig decennia, 

probeert de spelers blessurevrij te houden d.m.v. 

de wekelijkse sportmassages op dinsdag- en 

donderdagavond en de verzorging op zondag. 

Overigens zijn op deze avonden niet alleen de 

selectiespelers welkom in zijn massagehome; 

elk clublid met ongemakjes kan hier terecht. Zo 

komt het dan ook wel eens voor dat ’n dikke tien 

personen op deze avonden de ‘wachtkamer’ 

bemannen. Overigens biedt Henk ook, naast 

zijn werkzaamheden binnen de RKSV Heeze, 

“fysiohulp” (sport- en/of relaxmassage, alsmede 

blessurebehandeling) aan bij de cliënt aan huis 

(Massagepraktijk Henk van de Kerkhof). Een stukje 

gratis reclame voor de man die ooit nog werd 

verkozen als ‘Mister Voetbal’ én Erelid van de RKSV 

Heeze, gunnen wij graag. 

Je zou het haast niet geloven, toch vervult Henk 

- naast zijn bijna fulltime baan als verzorger/

masseur - in het dagelijkse leventje ook nog een 

maatschappelijke functie. Henk is namelijk reeds 

menige jaren als medicijnenkoerier in dienst bij 

een apotheek. Het sociale contact dat hij hierdoor 

tijdens zijn dienstbetrekking van patiënten 

ondervindt, ervaart hij als onmisbaar. Het liefst zou 

hij dan ook na zijn pensioengerechtigde leeftijd 

nog jaren hiermee willen doorgaan.  Henk is zoals 

menigeen op 8-jarige leeftijd begonnen in de 

jeugd bij RKSV Heeze in het P-team (Pupillen) en 

doorliep de aspiranten en juniorenteams steeds 

met het nodige succes. Maar liefst acht keer werd 

hij in diverse leeftijdscategorieën kampioen. Na 

zijn ‘afzwaaien’ uit militaire dienst kwam Henk in de 

selectie terecht. De ouderen onder ons herinneren 

Henk natuurlijk nog als die zeer gedreven en 

fanatieke voetballer van Heeze 1, waarin hij ooit 

nog ongeveer 100 wedstrijden mocht spelen, maar 

DE FAMILIE VAN HENK VAN DE KERKHOF
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS
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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

vanwege veel blessureleed vroegtijdig (27 jaar) 

moest stoppen. Zelf zegt hij over deze periode dat 

hij toen beduidend minder kwaliteiten bezat dan 

zoon Rens op dit moment bezit, doch dat het bij 

Rens helaas nog ontbreekt aan voldoende inzet óp 

en vooral naast het veld.

En hoewel ook Henk erkent dat afgelopen seizoen 

het beste seizoen van Rens betrof tot nu toe, 

betreurt hij het dat de mentaliteit (niet alleen 

bij Rens doch ook bij andere selectiespelers), 

heden ten dage veel te wensen overlaat.  Met 

name op gebied van plichtsbesef en discipline 

scoort haast elke selectiespeler een onvoldoende. 

Wat te denken bijvoorbeeld van een tè geringe 

wedstrijdbeleving vanwege overdreven en soms 

veel te lange cafébezoeken op zaterdagavond. En 

wat te denken van deelname aan zaalvoetbal in 

het weekend met alle (blessure)risico’s vandien. 

E.e.a. is volgens Henk wél te tolereren voor de pure 

recreatievoetballer, doch niet voor spelers uit een 

vaandelteam die een voorbeeldfunctie hebben en 

dienaangaande dienen te presteren (bravo Henk, 

goed gesproken, wijze woorden).

Terwijl Henk zijn beklag doet, kijkt hij me aan met 

een blik die vraagt om begrip en ondersteuning 

voor diens bovengenoemde standpunten. En dat 

begrip ontvangt Henk ten volle van mij, zeer tot zijn 

opluchting en tevredenheid! Maar ja, wie luistert er 

nog naar twee bejaarde zeverzakken die alles beter 

denken te weten.

Beste familie Van de Kerkhof, ik heb het op deze 

voorlopig laatste zomeravond in jullie aanwezigheid 

geweldig naar mijn zin gehad. Heel veel dank 

voor jullie medewerking. Voor onze avonturiers 

- Sonja en Gertjan - hoop ik op een behouden 

toekomst. Rens en Jamie-Lee wens ik een sportief 

en succesvol seizoen, en Phily en Henk heel veel 

wijsheid en gezondheid.

DE FAMILIE VAN HENK VAN DE KERKHOF
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS
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In het huidige seizoen (2018-2019), waarin LINK 

alweer haar 10-jarig jubileum viert(!), verheugt het 

de redactie om beide sponsoren opnieuw een 

podium in deze LINK-editie nr.1 te kunnen bieden 

en wel om de volgende speciale reden:

VEREST sport

Na vele jaren op succesvolle wijze te hebben 

gefungeerd als zeer betrokken en gerespecteerd  

hoofdsponsor van de RKSV Heeze, heeft de directie 

van VEREST-sport (in deze vertegenwoordigd door 

Bram en Bouke van der Linden) aangegeven hun 

contract als hoofdsponsor van de RKSV Heeze om 

hun moverende redenen en in goede harmonie 

met de RKSV Heeze m.i.v. het seizoen 2018-2019 

te beëindigen. Voor de goede orde haast ik me 

te melden dat het hier dus uitsluitend handelt 

om het hoofdsponsorschap en dat het contract 

en de samenwerking met VEREST-sport als VIP-

Kledingsponsor blijft bestaan.

Afscheid VEREST Sport als
hoofdsponsor en introductie
Meulendijks Dakwerken BV
als nieuwe hoofdsponsor

Mijn debuut als ‘redacteur’ voor ons onvolprezen LINK-magazine dateert al 
weer van december 2014 (LINK nr. 3, seizoen 2014-2015). Geloof het of niet, 
maar ook toen schreef ik heel toevallig in dezelfde LINK over beide hiervoor 
genoemde sponsoren. De aanleiding hiertoe betrof het toenmalige 25-jarige 
sponsorschap van VEREST-sport, hetgeen destijds zeer uitgebreid in LINK 
werd uitgedragen. MEULENDIJKS Dakwerken BV werd in diezelfde LINK-editie 
uitgelicht onder de rubriek ‘Sponsor in Beeld’.

Mede door de rijkelijk vroeg aanwezige 

voetbaltalenten van Bram en Bouke, ontwikkelde 

zich binnen de familie Van der Linden – Verest al 

snel sympathieke gevoelens jegens de RKSV Heeze 

waar Bram en Bouke reeds op jonge leeftijd lid van 

werden. VEREST-sport heette toen nog VEREST-

schoenen en werd van lieverlee - en wellicht mede 

onder invloed van Bram en Bouke - geleidelijk 

uitgebreid met sportartikelen.  

Tot op de dag van vandaag (inmiddels alweer bijna 

30 jaar lang) is het bedrijf sponsor geweest van 

o.a. alle A1-teams welke in de loop van die jaren 

de revue passeerden.  Onze twee schitterende 

dug-outs t.p.v. de tribune op het hoofdveld, zijn 

nog steeds de stille getuigen van de viering van 

het 25-jarige sponsorschap waarbij de dug-outs 

door VEREST-sport aan de RKSV Heeze werden 

geschonken. 

SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: ARCHIEF

In de afgelopen periode heeft VEREST-sport 

een grote expansie doorgemaakt middels 

uitbreiding naar maar liefst drie gelijkwaardige 

bedrijven (Geldrop, Budel en Heeze). Voor de 

toekomst hoopt het bedrijf diezelfde expansie 

mee te mogen maken via de website van het 

digitale internetverkeer (www.verestsport.com), 

waarbinnen zij reeds zeer actief opereren.

Wij danken de fa. VEREST-sport ten zeerste voor 

hun jarenlange betrokkenheid als hoofdsponsor 

en hopen (en vertrouwen) op een nog lange en 

vruchtbare samenwerking als VIP-Kledingsponsor.

MEULENDIJKS dakwerken BV

Het bedrijf MEULENDIJKS dakwerken BV behoeft 

als zodanig nauwelijks nog introductie. Inmiddels 

alweer bijna twee decennia lang timmeren zij 

immers al aan de weg en al die tijd heeft het 

bedrijf op enigerlei wijze haar betrokkenheid 

jegens de RKSV Heeze kenbaar gemaakt. Wat 

te denken van de niet geringe tenuesponsoring 

binnen de gelederen van onze jeugd, het schenken 

van complete trainingspakken aan het C2-team 

t.b.v. de inmiddels traditionele Engelandreis, het 

maandelijks adverteren in LINK-magazine en niet 

te vergeten de sponsorbordreclame op de tribune 

en langs het hoofdveld. 

En dan nu, als klap op de vuurpijl, de 

ondertekening van een vierjarig contract met de 

RKSV Heeze waardoor MEULENDIJKS dakwerken 

BV als zeer gewaardeerd sponsor automatisch 

promoveert tot hoofdsponsor van de RKSV Heeze. 

Niet in de laatste plaats hebben we dit 

hoofdsponsorschap te danken aan de enorme 

betrokkenheid van de bedrijfsleiding met onze 

vereniging. Wie zijn deze mensen achter het bedrijf 

en wat beweegt hen om deze stap te nemen? 

Laten we ze aan u voorstellen:

De directie van dit gerenommeerde en allround 

dakdekkersbedrijf wordt gevormd door het duo 

Frank Meulendijks en Johan van Galen, die beiden 

eveneens het bedrijf ca. 18 jaar geleden hebben 

opgericht. Frank mag gezien worden als directeur 

algemene zaken, terwijl Johan de uitvoering-

technische kant voor zijn rekening neemt. Zowel 

Johan als Frank zijn zeer voetbalminnend en 

ondanks hun drukke werkzaamheden vaak te 

vinden op de voetbalvelden. Johan vanwege 

het aanmoedigen van zoon Jorg van Galen 

die reeds menig seizoen furore maakt in het 

vaandelteam van de RKSV Heeze, terwijl Frank op 

de zaterdagmiddagen aanmoedigingen verricht 

aan het adres van zoon Dylano en op zondag 

als grensrechter optreedt bij het team van zoon 

Thariq die al weer voor het tweede jaar in Heeze 9 

voetbalt. Bovendien tracht Johan van Galen, via een 

wekelijks potje voetbal in een lager seniorenelftal, 

al geruime tijd op te klimmen tot een hoger niveau 

om ooit nog eens zoonlief Jorg op te volgen in het 

vaandelteam. Tevergeefs…!

De grootste beweegreden van MEULENDIJKS 

dakwerken BV om het hoofdsponsorschap op 

zich te nemen komt op de eerste plaats voort uit 

de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van 

beide directeuren. Een eventueel commercieel 

belang komt hierbij op de tweede plaats. De 

promotie van Heeze 1 naar de 1e klasse KNVB 

is mooi meegenomen, doch is beslist niet van 

doorslaggevende betekenis geweest om het 

hoofdsponsorschap aan te gaan, aldus Frank en 

Johan.

De RKSV Heeze dankt de fa. MEULENDIJKS 

dakwerken BV voor het in de vereniging gestelde 

vertrouwen en wenst het bedrijf alle succes voor 

de toekomst.
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Dat we deze mijlpaal kunnen vieren, hebben we 

te danken aan Rens Snoeijen. Hij bedacht LINK en 

zorgde ervoor dat LINK er ook echt kwam! Dat is een 

heel goede zet gebleken!  Hoewel Rens al weer een 

paar jaar weg is bij onze club, vonden we hem bereid 

om mee te werken aan een artikel. Verderop lees je 

meer. In deze 10e jaargang gaan we overigens in elk 

nummer aandacht besteden aan het jubileum. 

LINK verschijnt niet vanzelf of automatisch. Het vergt 

steeds opnieuw veel inzet van vrijwilligers. Over het 

algemeen horen we vooral positieve reacties op 

de LINK, maar een terugkomend punt van kritiek is 

dat LINK niet actueel is. Dat klopt! Praktisch gezien 

kunnen we niet actueel zijn bij LINK. En nee, we 

kunnen het ook niet altijd op een week uitkienen 

wanneer LINK bij iedereen op de mat verschijnt. 

Soms is het wat later dan gehoopt. Het zij zo. 

Misschien is het daarom wel eens goed om uit 

te leggen hoe LINK tot stand komt. Het begint 

natuurlijk bij het bedenken van onderwerpen, 

liefst zo gevarieerd mogelijk. Als we weten waar we 

het over gaan hebben, worden de taken verdeeld 

binnen de redactie. De redactie gaat op pad en 

neemt interviews af. Onze fotografen schieten de 

bijpassende plaatjes. De artikelen worden uitgewerkt. 

Als alles compleet is (op de deadline), wordt de 

verdeling per pagina gemaakt door de LINK-

coördinatie. Vervolgens gaat alles naar tableaux. 

Chapeau overigens voor tableaux die ook de 10e 

jaargang viert met de LINK!!! We zijn steeds opnieuw 

weer positief verrast door de prachtige opmaak van 

ons blad. Geweldig en heel erg bedankt tableaux, en 

in het bijzonder Mark Damen. 

Afijn, tableaux gaat dus aan de slag met de door ons 

aangeleverde stukken. Wanneer het concept klaar 

is, wordt het direct rondgestuurd naar de redactie. 

Eventuele foutjes kunnen er dan uitgehaald worden. 

Vervolgens gaan de wijzigingen weer terug naar 

tableaux. Die worden verwerkt en vervolgens wordt 

de definitieve versie naar de drukker gestuurd. Dit 

neemt ook weer tijd in beslag. Na het drukken komt 

LINK in kartonnen dozen naar Heeze. Vervolgens 

wordt LINK verdeeld bij ons bezorgerscorps; de 

bezorgers zorgen ervoor dat LINK op jouw deurmat 

valt. Last but not least dienen we hier de inzet van 

de sponsorcommissie te benoemen. Want onze 

gewaardeerde sponsoren zorgen ervoor dat we LINK 

kunnen blijven maken! 

Dit seizoen zijn er enkele huishoudelijke wijzigingen 

in de redactie. Zowel Johan van de Water, Ruud 

Leijssen als Demi Sperber zijn gestopt bij de vaste 

redactie. We danken hen voor hun inzet!! En we 

hopen hen af en toe terug te zien als gastschrijver. 

Michiel Thurlings zal in de loop van het seizoen 

een deel van de coördinatie / eindredactie mee 

gaan doen. Jasper Hijdra is ingestapt om de 

jeugdcoördinatie op zich te nemen. Superfijn! 

Wat betreft (gast)schrijvers willen we toch weer een 

oproep doen: wil je eens wat schrijven voor de LINK? 

Graag! Meld je dan!!! We zijn superblij met elke (gast)

schrijver! En ben je zelf niet van het schrijven maar 

heb je wel mooie verhalen te vertellen, ook dan zijn 

wij geïnteresseerd!  Wij wensen iedereen een mooi 

seizoen!! 

Groeten namens LINK,

Gernie Henselmans 

link@rksvheeze.nl

Jong geleerd is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap

met geld omgaan

Open een Zilvervlootspaarrekening én JongWijspakket 

bij RegioBank

 en krijg een Dopper voor je sportdrank

Matheeuwsen Bancaire Diensten 
Kapelstraat 43 b 
5591 HD  Heeze  
T 040 - 2265627 
E info@matheeuwsenbd.nl
I www.matheeuwsenadvies.nl 

Uw bank dichtbij.

Open nu

het JongWijs 

pakket 

EEN NIEUW SEIZOEN:
JUBILEUM! 

Zo feestelijk als het voetbalseizoen
2017-2018 qua historische 
prestaties eindigde, zo feestelijk 
beginnen we dit seizoen bij de LINK. 
Want ons inmiddels vertrouwde 
clubmagazine viert dit seizoen de 
10e jaargang! Een fantastische 
mijlpaal waar we trots op zijn. 

10e JAARGANG LINK 
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Rens zelf heeft zijn sporen verdiend bij de RKSV 

Heeze. Op achtjarige leeftijd bij de (wat toen zo 

heette) F-jes begonnen - evenals trouwens zijn 

broers Ad, Joost en Harm - en gestaag doorgegaan 

tot zijn 24e. Rens heeft zowaar nog in het 1e elftal 

gespeeld, al waren het maar 10 minuten (“bijna 

gescoord”). Lange tijd als linksback, de laatste jaren 

als laatste man. Hij is nog teamgenoot geweest 

van Fred Weiss (6e), Erik van Asten (3e) en zowaar 

van zijn vader Sjaak. Daarna heeft Rens nog een 

respectabel aantal andere functies bekleed bij 

de club: scheidsrechter, zitting in jeugdbestuur, 

hoofdbestuur (namens de technische commissie), 

de toernooicommissie en de pr-commissie. In 

die laatste hoedanigheid zag hij het al als een 

uitdaging om het clubblad op te pimpen. Ja, wat te 

doen met het aloud vertrouwde, maar inmiddels 

ook gedateerd aandoende Rood-Groentje.

Veel clubs waren inmiddels al van papier 

overgegaan op digitaal. Dat was een logische 

ontwikkeling. Rens was evenwel van mening dat 

de leden toch ook iets in de brievenbus moesten 

ontvangen; iets wat je in je handen kunt houden 

en op tafel leggen. Een magazine van De Valk 

(dat een keer per jaar aan het begin van het 

10e JAARGANG LINK:
DANK AAN RENS SNOEIJEN 
VOOR HET PRACHTIGE
INITIATIEF! 
De man die aan de basis van de Link staat, is Rens Snoeijen, broer van 1e 
elftaltrainer Ad Snoeijen. Rens was van mening dat de ontwikkelingen in de 
amateursport een enorme vlucht aan het nemen waren en ook een belangrijk 
onderdeel hiervan - het vrijwilligersbeleid - op een andere leest geschoeid 
moest worden, wilde het toekomstbestendig zijn.

seizoen verschijnt) dat Rens min of meer bij toeval 

in handen kreeg, zette hem aan het denken. 

Rens meende dat het mogelijk moest zijn een 

dergelijk (glossy) magazine ook op maandbasis 

uit te brengen. Zijn belangrijkste motief voor 

een dergelijke maanduitgave: de leden meer 

betrekken bij hetgeen er speelt bij de vereniging. 

Artikelen over leden, spelers, teams, commissies, 

bestuursperikelen, noem maar op. 

Rens legde de lat hoog. Zelfs Thijs Slegers werd 

gevraagd om zijn medewerking (uiteindelijk zou 

Thijs op de achtergrond meekijken). Vervolgens 

werd Mark Damen benaderd voor de vormgeving 

en productie (hetgeen tableaux tot op de dag 

van vandaag nog altijd voor zijn rekening neemt). 

De grootste uitdaging was evenwel dat het in de 

visie van Rens geen advertentieblad zou worden. 

Kortom, er zou veel redactionele tekst in moeten 

komen. Tegelijkertijd had het bestuur bezworen 

dat het niks mocht kosten. 

Rens legde de lat hoog.
Zelfs Thijs Slegers werd gevraagd 
om zijn medewerking

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

10e JAARGANG LINK
Tekst: ROB MUTSAERTS  Fotografie: ARCHIEF
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Han de Bruijn ging aan de slag om adverteerders 

te werven. Met succes. Een proefdruk (opmaak, 

advertenties, fake-teksten) werd aan het bestuur 

voorgelegd. Men was niet direct enthousiast. Als 

er goedkeuring zou volgen, zou het Rood-Groentje 

immers opgeheven worden. Een vernieuwde 

(actuele) website, het Rood-Groentje èn dan ook 

nog eens een maandelijks magazine was wat 

veel van het goede. Kortom, er zouden afspraken 

gemaakt moeten worden met de adverteerders 

van het Rood-Groentje om over te stappen naar 

het maandblad en nieuwe kleurenadvertenties 

op nieuw formaat moesten worden aangeleverd. 

Uiteindelijk werden al deze hobbels genomen: 80% 

van de adverteerders ging mee.

En dan moest er natuurlijk ook nog een redactie 

samengesteld worden. Ook hier was het Rens 

die op pad ging en een volwaardig schrijversteam 

bij elkaar wist te brengen. Het allereerste 

redactieteam bestond uit hoofdredacteur Rens 

Snoeijen, Wilma Nijssen, Lieke van Gaal, Victor 

Coffa, Nico van de Palen (die ook de bezorging 

cöordineerde) en ondergetekende.

In het 1e seizoen van het magazine dat 

uiteindelijk ‘Link’ zou gaan heten, verschenen 

er drie proefnummers. Het mag gezegd: Link 

zag er professioneel uit. Rens schreef zijn 

maandelijks hoofdredactioneel commentaar, vaste 

rubrieken (bijna allemaal bedacht door Rens) als 

Superpromotor, eregalerij Wall of Fame en De 

Sponsor werden vakkundig ingevuld, en Graspol 

schreef zijn maandelijkse flauwekul.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder. De meeste 

rubrieken blijken bestand te zijn tegen de tand 

des tijds. Ondertussen is het redactieteam 

danig ververst. Van het eerste uur zijn er nog 

twee altijd present. Er zijn nieuwe rubrieken, 

het fotoredactieteam is uitgebreid, er is een 

jeugdredactie bijgekomen. Rens heeft na 

het eerste lustrum afscheid genomen als 

hoofdredacteur. De column van zijn hand ‘Heilige 

Huisjes’ veroorzaakte de nodige commotie. Rens 

was van mening dat de club beter georganiseerd 

zou kunnen zijn. Als voorbeeld noemde hij Nuenen. 

Dat deze column deining veroorzaakte, snap ik. Dat 

het escaleerde, was naar mijn mening niet nodig. 

Het is waar, Rens had zo zijn uitgesproken visie. 

Het klopt ook dat Rens de neiging had veel, zo niet 

bijna alles naar zich toe te trekken. Tegelijkertijd 

moet gezegd worden dat zonder deze houding de 

Link nooit van de grond was gekomen en er dus 

dit jaar geen 10-jarig bestaan gevierd had kunnen 

worden. We zien Rens overigens nog maar zelden 

op het Lambrek. Dat is niet omdat hij rancuneus 

De Link is één van de mooiste
dingen die ik bij de club heb gedaan.

zou zijn. Dat is hij niet. Hij heeft van harte 

meegewerkt aan dit artikel. Als Rens terugblikt, 

zegt hij er het volgende over. “De Link is een van 

de mooiste dingen die ik bij de club heb gedaan. 

Het grootste probleem was om het gestructureerd 

te laten verlopen: alles op tijd aanleveren, drukken 

en bezorgen. Als het blad te laat kwam, kreeg je 

dat van vele kanten te horen. Dat betekende in 

ieder geval ook dat het blad kennelijk gewaardeerd 

werd. De Link was een beetje mijn kindje. Het 

was dan ook echt lastig om daar afscheid van te 

moeten nemen. Ik heb alles wat ik voor de club 

heb gedaan met plezier gedaan en probeerde bij 

alles vooral het belang van de vereniging voor ogen 

te houden. Want dat is voor mij essentieel: het 

clubbelang staat voorop; niet het teambelang of 

het individueel belang”.

Het gaat Rens momenteel goed. Trots op zijn 

gezinnetje. Zoon Danley is alweer inmiddels 6 

jaar. Rens is nog altijd werkzaam bij de fiscus 

als klantcoördinator bij de landelijke doelgroep 

Sport. Rens is geen fiscalist. Via het uitzendbureau 

kwam hij destijds min of meer per toeval terecht 

bij de Belastingtelefoon. Van het een kwam het 

ander. Rens voelt zich thuis in de voetbalwereld. 

Zijn ‘klandizie’ bestaat voor 80% uit betaald  

voetbalclubs (eredivisie en Keukenkampioendivisie) 

en daarnaast (gesponsorde) schaatsploegen 

en de grotere wielrenploegen. Zo kom je nog 

eens ergens. Het is de taak van Rens om als 

contactpersoon tussen Belastingdienst en clubs 

positief gedrag te stimuleren. Rens: “Vooraf 

bekijk ik de fiscale problematiek. Het is een soort 

bemiddelingsfunctie. Ze zien mij niet zozeer als 

een functionaris van de belastingdienst, maar 

eerder als iemand die boven de partijen staat en 

helpt om tot een voor iedereen goede oplossing te 

komen. Ik probeer open en transparant te zijn. Als 

je het vertrouwen hebt gewonnen, delen ze veel 

met je”.

Rens, het ga je goed. Dank voor dit prachtige 

initiatief destijds. Het beantwoordt werkelijk aan 

hetgeen je destijds voor ogen stond: de binding 

van de leden onderling en met de club bevorderen. 

Een goede sfeer is o zo belangrijk. Het afgelopen 

seizoen hebben we kunnen zien waar dit allemaal 

toe kan leiden. Nog één persoonlijke noot. Het 

zou mooi zijn als we op het Lambrek weer eens 

een pintje met je zouden kunnen drinken.... Rob 

Mutsaerts.

NOOT VAN DE REDACTIE: Per 1 september 2018 is Rens

van baan veranderd. Hij werkt nu als intern fiscalist bij PSV.

10e JAARGANG LINK
Tekst: ROB MUTSAERTS  Fotografie: ARCHIEF
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Hij begon zelf met voetballen toen hij zeven 

jaar oud was. Tot de D-categorie (nu de JO13) 

was hij als veldspeler te bewonderen, maar 

daarna ging hij in de goal staan, mede omdat 

toenmalig keeper Bram van der Linden 

besloot te gaan voetballen. Coen doorliep 

alle standaardjeugdteams t/m de A-jeugd. Hij 

mocht zelfs in 1999 debuteren in het eerste. 

En dat werd in meerdere opzichten een uniek 

duel: tegenstander in de bekerwedstrijd was 

Dijkse Boys uit Helmond; Coen besloot de spits 

vakkundig neer te leggen en kreeg daarvoor 

de rode kaart. Hierna werd hij nooit meer 

geselecteerd voor het eerste; de grap is dan 

ook meerdere malen gemaakt dat Coen tot 

op de dag van vandaag geschorst is voor deze 

overtreding!

Slopende, maar ook geweldige dagen

Inmiddels was Coen ook al jeugdtrainer en 

in zijn eerste jaar werd hij samen met Tim 

Cornelissen meteen kampioen met de E5. Na 

de E4 en de E2 vroeg toenmalig trainer van de 

C1, Wil van Daal, hem als assistent en een jaar 

later bekleedde hij dezelfde functie bij de B1 

onder leiding van Peter Grotenhuis. “Dat was 

ook de tijd dat we met de spelers voor het eerst 

een afsluitend weekendje weg gingen naar 

o.a. Gennep en wat later Nieuw-Buinen en dat 

waren slopende, maar ook geweldige dagen.” 

Na een paar jaar keeperstrainer te zijn geweest, 

kwam Coen samen met Fred Weiss, Stefan van 

Kessel en ondergetekende bij de A1 terecht. 

“Een paar fantastische jaren met als hoogtepunt 

het kampioenschap in 2008-2009. De jongens 

van deze lichtingen spreken me nog steeds 

aan op deze seizoenen. Dat zegt veel over de 

sfeer onderling. Je had echt een band met deze 

spelers!”

Nog meer kampioenschappen

Daarna kwam de overstap naar de senioren als 

leider; een aantal jaren assistent bij Heeze 2 met 

Fred en ook zelfs een jaar als leider bij Heeze 1 

bij trainer Ben Lodewijks. “En het mooie was dat 

mijn enige jaar bij Heeze 1 mij ook meteen een 

kampioenschap opleverde. Je moet stoppen op 

je hoogtepunt hè” voegt hij met een knipoog toe. 

Na een korte pauze werd Coen trainer van Floris, 

de zoon van zijn vrouw Charlotte. Ruim een jaar 

2120

geleden werd dat team ook kampioen. “Dat was 

ook heel bijzonder om mee te maken!”

Lange lijst van activiteiten

Tussendoor heeft Coen nog veel meer gedaan. 

Hij voetbalde zelfs nog in het beruchte en 

beroemde 8e, waarin al ruim voordat de 

winterstop was aangebroken de magische 

grens van 100 tegentreffers werd behaald. “Als 

we vier punten haalden in het seizoen was dat 

veel en dat was dan weer een reden voor een 

extra feestje!” Ook was hij mede-organisator 

van de Penaltybokaal, ging hij jarenlang mee 

met het El Grisio jeugdkamp, was hij vaste 

supporter van Heeze 1, zowel bij uit- als 

thuiswedstrijden en is hij de drijvende kracht 

van de huidige toernooicommissie. Zoals veel 

van zijn voorgangers, vindt Coen zichzelf geen 

echte superpromotor, maar gezien de lange lijst 

van (succesvolle!) activiteiten is dit stempel mijns 

inziens meer dan terecht. “Echte dieptepunten 

waren er gelukkig niet; ik geniet vooral van de 

sfeer en de gezelligheid bij de club!”  

SUPERPROMOTOR
Tekst: MICHIEL THURLINGS • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

SUPERPROMOTOR
Tekst: MICHIEL THURLINGS • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

COEN VAN DE LAAR

AL 30 JAAR VRIJWEL 
ALLEEN MAAR 
HOOGTEPUNTEN

Tijdens ons gesprek had Coen in minder dan een uur al zoveel verteld over 
zijn belevenissen binnen RKSV Heeze dat er makkelijk een paar pagina’s 
extra gevuld zouden kunnen worden over alle bezigheden van Coen bij onze 
vereniging.
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TRAINERSDUO
VERWACHT
EEN GOEDE
MIDDENMOTER
TE WORDEN

Na de euforie van vorig seizoen, met een aanvankelijk niet verwacht maar 
uiteindelijk terecht kampioenschap, is iedereen rondom ons eerste elftal 
erg benieuwd hoe dit team in de eerste klasse zal gaan acteren. Een kort 
gesprek, na de gewonnen bekerwedstrijd bij Gestel, met hoofdtrainer Marius 
Methorst en zijn assistent Ad Snoeijen, gaf al enige duidelijkheid.

Desgevraagd vertelde Marius dat de voorbereiding 

prima verliep. “We hebben een paar goede 

oefenwedstrijden kunnen spelen en duidelijk veel 

kansen gehad om te selecteren. Dit kwam mede 

doordat vanaf het eerste begin de selectiegroep 

in meerderheid aanwezig was bij de trainingen. 

Natuurlijk zijn er altijd spelers nog met vakantie of 

niet helemaal fit, maar dat is elk seizoen zo, daarvoor 

zijn we amateurs”, aldus een tevreden ogende 

hoofdtrainer. “Door de grote selectie dit seizoen, 

kunnen we ook een 3e team selecteren. Zo kunnen 

jongens, die nog niet kunnen aansluiten bij het 1e of 

2e elftal, toch op een hoog niveau spelen”.

Ad vulde aan dat ook de inpassing van de 

overgekomen jeugdspelers goed gaat, maar dat 

deze jongens nog moeten leren. Hoewel ze gewend 

waren op een hoog niveau te spelen, ze zijn niet 

voor niets kampioen geworden in de hoofdklasse, 

is de overgang naar de senioren en zeker naar de 

selectie erg groot. Bij het eerste elftal (maar ook bij 

het tweede) komen ze in een goede groep, die al vrij 

lange tijd samenspeelt en daar dienen ze zich toch 

(opnieuw) te bewijzen: de gevestigde orde laat zich 

niet zo maar wegspelen.

VOORBESCHOUWING SEIZOEN HEEZE 1
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Fotografie: GERNIE HENSELMANS

Wat zijn dan jullie verwachtingen

voor het komend seizoen?

Marius denkt dat een plaats in de middenmoot 

haalbaar moet zijn. En als alles op zijn plek valt, 

kunnen we zelfs daar boven eindigen. Daar denkt Ad 

hetzelfde over: “Zoals bekend spelen we tegen een 

aantal betalende clubs. Maar dat wil nog niet zeggen, 

dat die een goed team vormen. Wij hebben de 

succesvolle groep van vorig jaar kunnen behouden, 

aangevuld met een aantal talentvolle jeugdspelers. 

En volgens mij moet dat voldoende zijn om op een 

redelijk niveau mee te doen. We hoeven zeker niet 

weer meteen te degraderen.”

Dat ziet er dus goed uit. Laten we maar gauw 

beginnen met de competitie, dan weten we of Heeze 

1 deze ambitie kan waarmaken. En als de emelten uit 

het hoofdveld verdwenen zijn, hoeven we ons daar 

ook niet meer druk over te maken. Marius en Ad 

succes en iedereen een mooi seizoen toegewenst!
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DE EEUWIGE
ZONDEBOK

Scheidsrechter zijn is een dubbeltje op zijn kant. Schreeuwende ouders, 
klagende coaches en onsportieve spelers óf een leuke pot voetbal in het 
weekend; wedstrijden zijn vaak het een of het ander. De scheidsrechters 
moeten vaak hun hoofd koel houden terwijl ze van alle kanten getest worden. 
Grensrechters hebben het overigens ook altijd mis of zijn partijdig. Wanneer 
je een uitwedstrijd speelt, heet zo iemand een ‘thuisfluiter’ en wanneer dit op 
je eigen sportpark gebeurt, was het hun grensrechter of een seniele scheids.

“Hoeveel hebben jullie gespeeld?” “Verloren maar 

die scheids was echt tegen ons!”  Dit verweer heb je 

vast eens gehoord of zelf gebruikt. Het is de vaste 

zondebok in voetbal, een (meestal) vrijwilliger die zijn 

best doet om een wedstrijd goed te laten verlopen 

en de handlanger die elke loepzuivere goal zomaar 

afkeurt. Je ziet de vlag de lucht in gaan en je voelt je 

bestolen. Vaak weten spelers donders goed dat ze 

een paar meter achter de man stonden en willen 

ze niet de schuldige zijn. In professioneel voetbal 

mag de fluitist gebaren en uitbarstingen straffen 

met een gele kaart, in amateurvoetbal is dat minder 

acceptabel. Scheidsie, pannenkoek, blinde en 

nog onvriendelijkere varianten zijn maar een paar 

voorbeelden op de waslijst ‘koosnaampjes’ die je elk 

seizoen te horen zult krijgen. 

Je kunt wel met z’n drieën buitenspel lopen en dan 

verontwaardigd “Hij nie!” roepen vanaf de zijlijn, maar 

daar trapt een doorgewinterde amateurgrensrechter 

niet meer in anno 2018.

De scheidsrechter en zijn compagnons horen de 

regie over een wedstrijd te hebben en gezag uit 

te stralen. Als je kijkt naar hevige contactsporten 

zoals rugby, merk je meteen dat de rol daar anders 

vervuld wordt. Er wordt geluisterd, de beslissingen 

worden geaccepteerd en er is algemeen respect 
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onder elkaar. Dit is natuurlijk niet te wijten aan 

de arbiters in het voetbal maar geheel aan de 

houding van de spelers. Ze mogen dan wel een 

fluitje of een vlag hebben, maar het zijn mensen 

die niet alles kunnen zien en die fouten maken net 

zoals iedereen. De beste schippers staan aan wal 

en de beste scheidsrechters zitten op de tribune. 

We gaan in het amateurvoetbal geen VAR krijgen, 

dus we moeten als teams, coaches en supporters 

accepteren dat er momenten in een wedstrijd komen 

waar we ons benadeeld voelen. Alhoewel, de VAR 

heeft op professioneel niveau nou ook niet echt alle 

discussies verholpen.

Jochem Michels
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Vraag 1:

Keeper Geert van Heeze 4 besluit de bal niet naar een 

verdediger van zijn team te spelen, maar zelf een eindje 

met de bal aan de wandel te gaan. Hij komt een heel 

eind en heeft inmiddels de middenlijn bereikt. Trainer 

Gerry vraagt zich af wat Geert allemaal van plan is, en 

komt enigszins nerveus van de bank af. Ondertussen 

ziet Geert kans om door te stomen richting vijandelijk 

penaltygebied. Gerry staat ook niet stil en is inmiddels 

per ongeluk een paar meter het veld ingelopen. Aan de 

rand van de zestien haalt Geert uit en scoort! Heel het 

team en leiding is dolenthousiast. De scheids ziet in zijn 

ooghoek dat Gerry binnen de lijnen staat. Scheids, wat 

doe je?

Vraag 2:

De scheids geeft een scheidsrechtersbal net buiten de 

zestien van de tegenstander. De spits van Heeze 4, Alex, 

is er als eerste bij als de bal de grond heeft geraakt, en 

knalt de bal in de kruising. Briljant doelpunt! Of toch 

niet? Zo niet, hoe hervat je het spel?

Scheids, wat doe je?

Vraag 3:

De scheidsrechter staat klaar op de middenstip en 

roept naar de teams dat hun aanvoerder moet komen 

voor de toss. Van de tegenstander komt echter 

niemand. Thomas van Heeze staat als enige aanvoerder 

bij de scheids voor de toss. De spits van de tegenpartij 

roept van een afstandje dat hun team gewoon geen 

aanvoerder heeft. Scheids, wat doe je?

Vraag 4:

De wedstrijd is gelijk geëindigd, maar - het gaat om een 

bekertoernooi - er moet een beslissing komen. Er komt 

een strafschoppenserie. Zoals bekend mogen alleen de 

spelers die aan het eind van de wedstrijd nog op het 

veld stonden aan de strafschoppenserie deelnemen. 

Heeze is de wedstrijd echter met 10 man geëindigd na 

een rode kaart van Yori. Tot overmaat van ramp is de 

keeper in de laatste minuut tegen de doelpaal geknald 

en kan niet verder. Om tot een gelijk aantal spelers te 

komen als de tegenstander, stelt Yori voor dat hij wel 

een penalty zal nemen. Scheids, wat doe je?

Antwoord 1:

Keur de goal af en geef een vrije trap aan de tegenpartij 

op de plaats waar Gerry in het veld stond. Als een extra 

persoon van de scorende partij in het veld stond op 

het moment dat er gescoord werd (dat kan een speler 

zijn, maar dit geldt ook voor de trainer), moet de goal 

afgekeurd worden en het spel moet hervat worden op 

de plaats waar Gerry zich bevond. 

Antwoord 2:

Het is geen doelpunt. Na een scheidsrechtersbal moet 

de bal minstens door twee spelers geraakt zijn, wil je 

geldig kunnen scoren. Het is niet zo dat de scheidsre-

chtersbal overgenomen moet worden. Het is een 

doelschop voor de tegenstander. Overigens, als een 

speler vanuit een scheidsrechtersbal de bal rechtstreeks 

in eigen doel knalt, is het ook geen doelpunt, maar een 

corner voor de tegenpartij. Een merkwaardige regel, im-

mers de bal is geldig in het spel zodra de bal de grond 

heeft geraakt.

Antwoord 3:

Merkwaardigerwijs schrijven de regels nergens voor 

dat er een aanvoerder moet zijn. Alleen in regel 12 

(overtredingen) wordt een keer de term ‘aanvoerder’ 

gebruikt. Als er wel een aanvoerder is, heeft hij ook hele-

maal geen bijzondere rechten of verplichtingen, hoewel 

bijna iedereen denkt dat dit wel zo is. Kortom wat te 

doen: wijs gewoon een speler aan om bij de toss kop 

of munt te kiezen. En vervolgens gewoon de wedstrijd 

laten beginnen.

Antwoord 4:

Sta toe dat Yori toegevoegd wordt aan het lijstje 

penaltynemers. Een doelverdediger die voor of tijdens 

de strafschoppenserie niet in staat is verder te spelen, 

mag wèl vervangen worden, ook door een speler die 

uitgesloten werd. Rare jongens, die regelverzinners van 

de FIFA.
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“Doen jullie bij de B2 (ja ja, ik weet het, JO17-2) aan 

taktiek?”, zo werd mij vorige week gevraagd door een 

meelevende vader. Jazeker. Je kunt niet zomaar op 

goed geluk met elf man maar wat raak spelen. Maar 

afgezien daarvan, is onze speelwijze afhankelijk van 

blessures, de tegenstander, overgevoelige moeders, 

weeromstandigheden, grasmatsituatie, getergde 

onaangelijnde honden langs de kant, het vooruitzicht 

van een gratis broodje kroket, de temperatuur van 

de thee in de rust en zo nog wat dingen. Zo spelen 

we de ene keer straatvoetbalvarianten (bij stroeve 

tegenstanders), een andere keer combinatievoetbal 

(als de tegenpartij er weinig van bakt), paniekvoetbal 

(als de tegenpartij er heel veel van bakt) en heel soms 

droomvoetbal (meestal ’s nachts). Resultaatvoetbal 

alleen het laatste kwartier als we nipt voorstaan. 

Op dat kwartier kun je je soms lelijk verkijken. Bij 

de JO17 bijvoorbeeld duurt een wedstrijd 2 x 40 

minuten. Maar soms duurt het iets korter (meestal bij 

uitwedstrijden als je achter staat). 

Wedstrijden in het amateurvoetbal beginnen 

overigens nooit op tijd. Hoe dat komt, weet ik 

niet, maar dat is altijd al zo geweest. Ga maar 

eens naar een wedstrijd van Heeze 1 kijken. Dat 

begint meestal rond 14.37 uur. Tegen de tijd dat 

de wedstrijd had moeten beginnen, vertrekken ze 

pas uit de kleedkamer. Op het veld worden dan 

eerst nog wat formaliteiten uitgewisseld, ballen van 

het veld verwijderd, de hond van Johan achter de 

afrastering gejaagd, er worden handen geschud, 

partijen wensen elkaar succes (daar menen ze niks 

van) en dan komt het hoogtepunt: de toss. De toss? 

Jazeker, de toss. Sommige hoge heren bij de FIFA 

(Marco van Basten) willen de toss afschaffen en de 

thuisspelende ploeg laten beginnen. Deze hoge 

heren hebben niet begrepen dat voetbal juist zo 

leuk is vanwege allerlei onvoorspelbaarheden en 

onlogische en misschien wel onredelijke dingen. 

Zo kun je winnen terwijl je slechter speelt, en kun 

je verliezen ondanks tien uitgespeelde kansen en 

dankzij een eigen doelpunt. Bij biljarten wint altijd de 

beste. Niks aan dus. Bij hoogspringen kun je niet het 

hoogst springen en toch verliezen. Daar zit dan ook 

COLUMN GRASPOL

geen hond op de tribune. Zoiets moois als voetbal 

moet dan ook beginnen met een fraai toneelstuk dat 

niks met voetbal te maken heeft: de toss. 

Je ziet dat aanvoerders daar de hele week naar 

toegeleefd hebben. Quasi nonchalant begeeft hij 

zich naar de middenstip, geeft de scheids een hand, 

begroet knikkend de aanvoerder van de tegenpartij, 

rug licht gebogen, nonchalant op één been leunend, 

handen in de zij, en zegt gedecideerd ‘munt!’. De 

munt wordt omhoog gegooid en valt in het gras. Op 

zijn kant. Ja, dat kan bij gras. Volgens de scheids mag 

daarom de uitspelende ploeg kiezen. Rare man. 

Ook raar: Liverpool heeft een inworptrainer 

aangesteld. Nou is de inworp sowieso een raar 

fenomeen. Je mag de bal niet met de hand beroeren, 

maar de bal in het spel brengen aan de zijlijn doe 

je verplicht met je handen. Daar zit geen enkele 

logica achter. Maar goed, Jürgen Klopp maakt dus 

gebruik van een inworptrainer. De Deen Thomas 

Gronnemark moet meer uit inworpen halen. Hij is 

weggekocht (!) bij FC Midtjylland. Volgens Klopp zijn 

spelhervattingen steeds belangrijker geworden. 

Maar de inworp is sterk onderbelicht. Vandaar. Deze 

Gronnemark is overigens wereldrecordhouder. In 

2010 gooide hij een inworp van 51,33 meter. Als hij 

dus recht vooruit gooit, vliegt die bal meteen aan de 

overzijde over de lijn. Dat schiet dus niet echt op. 

Maar Klopp is enthousiast: “Sinds hij hier is, is er een 

duidelijk verschil. Zo heb ik ’n speler die echt niet kan 

voetballen, maar zijn inworpen zijn fantastisch”. 

Ik voorspel een groots

seizoen voor Liverpool.

Graspol
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Groot assortiment  kwaliteitsverlichting, 
van modern tot klassiek en van eigentijds tot trendy.

Marge en Kremers & Schriders
leverden vakwerk op het Lambrek.

In ons bestand van zeer gewaardeerde sponsoren hebben we 

o.a. twee schildersbedrijven, te weten Marge Belettering- en 

Schildersbedrijf en Kremers & Schriders Schilderwerken.  Bij 

RKSV Heeze is het een goed gebruik om de velden en gebouwen 

goed te onderhouden. Veelal doen we dat met onze eigen zeer 

gewaardeerde vrijwilligers. Echter bepaalde zaken besteden 

wij uit omdat deze te groot zijn. Zo’n grote klus is het gehele 

buitenschilderwerk.

In goed overleg met Marge en Kremers & Schriders, hebben 

deze twee bedrijven dit karwei samen geklaard. De kantine 

en de kleedlokalen staan er weer prachtig bij en kunnen er 

weer jaren tegen. Jaarlijks zullen beide firma’s alles nalopen en 

bijwerken, zodat het schilderwerk er in de toekomst ook goed uit 

zal blijven zien. 

Wij bedanken André, Marco, René en hun personeel voor de 

prettige samenwerking. Zo zie je maar dat sponsor zijn wel 

degelijk nut heeft en het niet altijd eenrichtingsverkeer hoeft te 

zijn. 

CLUBPAGINA

In memoriam

Jos Snoeijen

14 Juli is overleden ons oud lid en supporter Jos Snoeijen. 

Jos was jarenlang lid van onze vereniging en tevens oud 

1e elftalspeler. Hij maakte o.a. deel uit van het team dat  

kampioen werd in de 4e klasse seizoen 70/71. Wij wensen 

Toos , familie en vrienden veel sterkte. 

 

Nieuw:
inloopspreekuur bestuur.

Het bestuur van RKSV Heeze wil transparant zijn. Daarom 

biedt het leden/ouders/verzorgers voortaan de mogelijkheid 

gebruik te maken van een inloopspreekuur, dat wordt gehouden 

voorafgaand aan een bestuursvergadering. De datum wordt 

telkens aangekondigd via de website. Graag even aanmelden 

vooraf via een linkje in het bericht op de website.   

Agenda

16 november: Algemene Leden Vergadering

15 t/m 17 juni: El Grisio kamp 

NOOT: met het maken van LINK 1 zijn nog niet alle datums van de 

activiteiten bekend. Kijk op de website voor de actuele agenda (menu 

club / agenda).    
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EL GRISIO
Vrijdag 15 juni was het weer voor zover. De voetballers en –sters van JO10, JO11 en JO13 gingen op kamp, 

op El Grisio kamp. Sinds vele jaren strijken de Heezer sterren neer in Neerpelt. In verband met het WK 

en het feit dat Nederland niet mee doet deze keer was het thema “De rode duivels”, en dus had iedereen 

zwart-geel-rode strepen op de wangen in plaats van rood-wit-blauw. De 61 kinderen en 23 begeleiders 

hadden gouwe ouwen op het programma staan, zoals de Toer de Griezel met o.a. de koninginnenrit, 

een quiz en bosspelen. Maar er was ook vernieuwing in het programma en zo werden er verschillende 

opblaastoestellen gehuurd. Deze vernieuwing voegde ook echt iets toe aan het kamp en werd enthousiast 

ontvangen. Alle deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en organisatie: dank je wel voor een geslaagde editie! 

Volgend jaar wordt het een jubileum editie, want dan bestaat het kamp 50 jaar!!

JEUGDKAMP EL GRISIO
Beeld: SASKIA DERKX  

JEUGDKAMP EL GRISIO
Beeld: SASKIA DERKX  
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

In voorjaar 2017 is de JO15-3 van toen naar Engeland 

geweest, naar onze voetbalvrienden van Stanway Villa uit 

Colchester. Eind mei 2018 kwamen die Engelsen vrienden 

in Heeze op bezoek. Zoals je wellicht weet heeft RKSV 

Heeze al vele jaren een uitwisseling Stanway Villa. 

Het programma bestond onder meer uit paintball, bowlen 

en voetballen. Het toeval wilde dat de Engelsen juist hier 

waren toen Heeze 1 kampioen werd. De Engelsen hebben 

de wedstrijd mee gekeken en ze vonden het fantastisch 

om te zien! Vooral de sfeer er omheen, met zoveel 

publiek! Maar ook de spannende wedstrijd zelf vonden ze 

geweldig. Ze hebben volop genoten. Het weekend werd 

gezellig afgesloten met een BBQ, die bij de familie Van 

Bree werd gehouden. 

ONTVANGST ENGELAND
Beeld: JOOST SNOEIJEN
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Zijn jongeren te weinig betrokken bij de club?

Dat is wat je af en toe hoort.  Maar is dat ook 

wel zo? Als je op de trainingsavonden een kijkje 

gaat nemen op het sportpark zie je juist veel 

jeugd. Natuurlijk alle spelers die aan het trainen 

zijn, maar wat je voortaan ook vaker ziet,  zijn de 

jeugdtrainers. Steeds vaker geven  spelers van de 

JO17, JO19 en van de jongere senioren trainingen 

aan de jeugd. Dus dragen jongeren steeds meer 

hun steentje bij aan de club. Dit is een goede 

ontwikkeling. 

Ik heb gesproken met een aantal nieuwe 

jeugdtrainers van Heeze. Een daarvan is Bart van 

de Water, assistent trainer van de JO17-1. Een 

belangrijke vraag: waarom ben je begonnen met 

De vakantie zit er op, de scholen beginnen weer 

aan een nieuw jaar zo ook het gloednieuwe 

voetbalseizoen. 

Als je geluk hebt begin je met een leuke en 

gezellige training samen met je nieuwe team. 

Gewoon een beetje kennismaken met het gevoel 

van een team, af en toe serieus, maar de eerste 

training is er vooral om nog even een beetje gek te 

doen en met elkaar te dollen. 

Maar daarna begint het echte werk pas weer. Het 

zou kunnen dat je het zelf al had gemerkt, maar 

er is best een kans dat je een groot deel van je 

conditie in de vakantie bent kwijt geraakt en dat je 

na een simpele warming-up al heel moe bent. Je 

zou met de conditie die je op dat moment hebt, 

geen wedstrijd uit kunnen voetballen of je neemt 

het risico om snel een blessure op te lopen.

Natuurlijk vindt niemand het leuk, oefeningen 

voor je conditie, maar als je goed de oefeningen 

meedoet en je rekt en strekt je spieren erna 

goed uit, kom je er misschien al wel na een paar 

weken achter dat je conditie weer omhoog gaat. 

Dat kan hem in de kleine dingetjes zitten, zoals 

bijvoorbeeld: je kunt 1 mini sprintje meer trekken, 

je kan sommige teamgenootjes beter bijhouden 

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM

JEUGDREDACTIE
Tekst: JOEP VAN MIERLO 

HET NIEUWE SEIZOEN
IS VAN START

JEUGDTRAINERS

met rondjes lopen. Maar dat kan hem ook in wat 

grotere dingen zitten: je kunt met een partij vorm 

langer mee voetballen zonder dat je moe wordt, je 

kunt misschien aan het einde van training nog wel 

een klein sprintje trekken en je bent veel minder 

moe na een training dan dat je de week er voor 

nog was. 

En dan na een paar weekjes hard en goed trainen, 

je bent weer in een goede vorm om weer een 

echte wedstrijd te gaan spelen en krijgt er ook 

weer veel zin in om een wedstrijdje te gaan 

spelen. Misschien heeft je trainer wel met een 

ander team een oefenwedstrijd geregeld om te 

kijken hoe het er nu allemaal voorstaat en om 

eens te kijken wie op welke positie het beste is. 

Wanneer de oefenwedstrijdjes klaar zijn begint het 

bekerseizoen weer. Altijd minimaal 3 wedstrijden 

om jezelf klaar te stomen voor de competitie die 

dan alweer snel van start gaat. Door deze paar 

wedstrijden en trainingen krijgt ook je lichaam 

weer een bepaalde routine, zodat het ook weer 

leuk is om te gaan voetballen dit seizoen.

Bij deze: Allemaal heel veel succes in het nieuwe 

seizoen en maak Heeze trots, maar vooral. Geniet 

van het voetbal!

 

training geven aan JO17-1?  Bart: “Ik ben begonnen 

met het training geven omdat ik het heel leuk vind 

om de jonge talenten van de club te begeleiden en 

ze beter te maken”. Voor de club is het natuurlijk 

super dat deze jongens zich steeds meer inzetten 

voor de jeugd. Ook voegt Bart eraan toe dat 

het een gezellige talentvolle groep is met leuke 

voetballers. Met de andere trainers en coaches kan 

hij goed samenwerken. Hij hoopt samen met hen 

het team beter te maken.

Dit is natuurlijk fantastisch. Dat de wat oudere 

jeugd de jongeren gaan helpen met trainen. Wat 

mij betreft moet de club dit zeker doorzetten. Het 

is een mooie ontwikkeling, waar je als club trots op 

mag zijn.
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