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5VOORZITTER AAN HET WOORD 

ZELFWERKZAAMHEID

Maar daar komt verandering in. We moeten meer 

verantwoordelijkheid bij onze leden gaan leggen. 

Het is niet langer logisch dat “alles” geregeld is door 

mensen die niks met een team te maken hebben. 

Nee, de teams zullen zelf een handje extra moeten 

toesteken. Hoe we dat vorm gaan geven, dat weten 

we nog niet precies. Dat zal op het moment dat zich 

iets aandient worden bekeken. Overigens kan het 

ook zijn dat er in bepaalde situaties een financiële 

bijdrage wordt gevraagd. Dat is bijvoorbeeld aan 

de orde wanneer de club een boete krijgt van de 

KNVB, omdat een team niet aan z’n verplichtingen 

heeft voldaan. Dat kunnen we niet afwentelen op alle 

leden.

Genoeg hierover. We gaan straks weer met frisse 

moed en zin beginnen aan een nieuw seizoen. De 

trainingen zijn al gepland en we gaan zien of onze 

sportieve prestaties weer op het niveau van de 

afgelopen paar jaar zijn. Het 1e en het 2e (mannen) 

spelen weer op het hoge niveau van afgelopen 

seizoen, maar we missen een paar belangrijke 

spelers. We zullen zien of we dat gemis kunnen 

aanvullen. Het 3e komt in een nieuw jasje te zitten 

en mag met recht de naam vriendenteam of zelfs 

“broers”-team dragen.

Ben ook benieuwd hoe de samenwerking met DOSL 

(vrouwen en meisjes) evolueert en hoe de sportieve 

prestaties zullen zijn van onze vrouwen. Want ook 

daar zien we al een aantal jaren dat het niveau echt 

in de lift zit. Leuk om te zien en een belangrijke pijler 

onder onze club.

Naast alle sportieve zaken hebben we natuurlijk ook 

het masterplan Lambrek. Daar zijn we nu aan het 

denken in de richting van een gezamenlijk (met de 

hockeyclub) clubgebouw. Het zou zomaar kunnen 

dat we daar ook vanuit de gemeente steun voor 

krijgen en als dat zo is, zullen we met onze leden om 

tafel gaan om te kijken hoe we dat in willen vullen.

In ieder geval is kunstgras nog steeds onderdeel van 

het wensenlijstje. Maar of we dat in het jaar waarin 

we 90 worden al kunnen realiseren?

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl

In de laatste Link heb ik al 
stilgestaan bij de uitdagingen om 
onze leden een gespreid bedje 
te bieden. Ik wil er in deze eerste 
Link voor seizoen 2019-2020 toch 
nog een keer op terugkomen, 
omdat we komend seizoen meer 
hulp van onze leden gaan vragen. 
Eigenlijk is dat helemaal niet zo 
vreemd, maar we hebben in de 
loop der jaren eigenlijk altijd alles 
kunnen organiseren met behulp 
van vrijwilligers. Het enige waarbij 
dat niet kon, dat was het vervoer 
op zaterdag. En laat dat nou al 
jaren prima lopen..



6 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 



7SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: WILMA CUIJTEN

EEN DROOM KOMT UIT
Joost Snoeijen en Johan Luijten weten elkaar onder alle omstandigheden 

te vinden. Begonnen als dikke vrienden op de lagere school, kreeg 

deze vriendschap een vervolg als voetbalmaatjes binnen de RKSV 

Heeze om vervolgens als compagnons hun huidige bedrijf, Snoeijen 

Luijten Interieurwerken, te runnen. Naast hun fanatieke en sportieve 

verrichtingen in het 7e elftal van de RKSV Heeze, mag zeker niet 

onvermeld blijven de bijzondere inspanningen welke Joost en Johan zich 

getroosten als (mede)organisatoren tijdens de jaarlijkse Engelandreizen 

voor onze jeugdleden. 

Na een gedegen 4-jarige opleiding via het Summa-college tot 

meubelmaker/interieurbouwer, gevolgd door elders opgedane 

praktijkervaring, werd enkele jaren terug besloten om de vergaarde 

kennis en ervaring van Joost en Johan te bundelen en op doordachte 

wijze te starten met het zelfstandig ondernemerschap. Een van de 

bedrijfshallen op Euvelwegen welke toebehoorde aan vader Jack 

Snoeijen kwam vrij en werd door Joost en Johan alras omgetoverd 

tot werkplaats/montagehal en voorzien van de meest geavanceerde 

houtbewerkingsmachines. Via het netwerk van broer Ad Snoeijen 

verwierven zij de eerste opdrachten. Door vanaf het begin de klant als 

koning te behandelen en deze op hun wenken te bedienen middels de 

levering van kwalitatief hoogwaardige producten, werd al snel de basis 

gelegd voor een professionele en toekomstbestendige aanpak. Mond-tot-

mondreclame deed de rest. 

MAATWERK EN OMGANG MET 
KLANT IS SPECIALITEIT

Vooralsnog bestaat hun klantenkring hoofdzakelijk uit 

particulieren doch uitbreiding naar de zakelijke- en 

dienstverlenende sector achten Joost en Johan voor de 

nabije toekomst niet uitgesloten. Aan het maken van 

producten in serieverband willen zij daarbij nog niet denken. 

Specifieke en unieke klantgerichte opdrachten spreekt hun 

namelijk op dit moment nog het meest aan. Hun dagelijkse 

voldoening halen Joost en Johan dan ook grotendeels uit 

de omgang met de particuliere klant waarmee zij d.m.v. 

gesprekken en uitwisseling van ideeën trachten te komen 

tot een ontwerp waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

Of het nu de meting betreft op locatie, de bespreking 

van het ontwerp, de voortgang tijdens fabricage, de 

montage dan wel de oplevering van het eindproduct; in 

alle gevallen mag de klant in hun contact met Snoeijen 

Luijten Interieurwerken één en hetzelfde aanspreekpunt 

verwachten!

Keukens, garderobekasten, inloopkasten, ladekasten, 

boekenkasten, kastenwanden, badkamermeubels, wc-

meubels, tv-meubels, traptreden, strak, modern, robuust, 

design of klassiek, al dan niet geleverd met bijbehorende 

inbouwapparatuur en voorzien van eventuele verlichting; 

in al deze voorkomende gevallen gaat Snoeijen Luijten 

Interieurwerken graag de uitdaging aan met de klant om te 

komen tot een volwaardige oplossing.

Bijkomend voordeel voor de klant betreft bovendien de 

relatief lage overheadskosten van het bedrijf waardoor het 

voor de prijsbewuste klant extra interessant wordt een 

vrijblijvende offerte aan te vragen.   

SNOEIJEN LUIJTEN 
INTERIEURWERKEN



8 LINK STELT ZICH VOOR
Tekst: REDACTIE  Beeld: EGON VAN DER LINDEN 

LINK STELT ZICH VOOR
In onderstaand stuk kun je kennismaken met de mensen die ervoor zorgen dat de 
LINK negen keer per jaar vol staat met leuke, interessante, informatieve artikelen over 
allerlei onderwerpen, personen en families. Onze amateurfotografen doen hun best om 
LINK te voorzien van mooie passende foto’s. En ieders eigen schrijfstijl maakt het nog 
afwisselender. We fixen het gewoon bij RKSV Heeze om een glossy magazine te maken 
met eigen RKSV Heeze mensen. We staan aan de start van de …. 11e jaargang! Op volgorde 
van “dienstjaren” stelt de redactie zich kort voor. 

 Het is de bedoeling dat we in het kort iets 

over onszelf vertellen. Het gevaar hierbij is 

dat ik in herhaling val, omdat ik in recente 

bijdragen al het nodige verteld heb, waar ik 

bij betrokken ben (geweest). Maar vooruit, ik 

probeer het.

Ik ben dus Nico van der Palen, 69 jaar oud 

en al vanaf 1981 lid van de RKSV Heeze. Al 

38 jaar dus. Van mijn broer Jack nam ik toen 

het leiderschap over van de toenmalige 

A2. In het seizoen daarna werd dat de C5 

en zodoende ben ik ook mee geweest naar 

Stanway Villa. Dat alles bij elkaar zorgde 

ervoor dat er een band ontstond met de 

club.

Aanvankelijk was de binding nog niet zo sterk, omdat 

ik door mijn leven als zeevarende maar ongeveer 

5 maanden per jaar thuis was. Dat veranderde 

allemaal op 31 december 1997, toen ik met een 

afvloeiingsregeling vervroegd thuiskwam. Drie 

maanden later was ik secretaris van de voetbalclub. 

En dat betekende o.a. het verzorgen van het 

Rood Groentje, het clubblad van de vereniging. En 

daarmee begon het.

Rood Groentje werd LINK en oprichter Rens 

Snoeijen vroeg of ik de distributie wilde blijven doen. 

Omdat ik in het Rood Groentje ook al redactionele 

stukjes had geschreven, betrok hij mij daarvoor bij 

de LINK. En dat schrijven doe ik nu nog steeds.

Ik heb misschien een wat formele stijl van schrijven. 

Dat komt waarschijnlijk door mijn vroegere 

bezigheden. Maar het is wel mijn stijl.

Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Je leert 

mensen, die je van gezicht al kent, op een andere 

manier kennen. Hun achtergronden en hun 

motivaties om te doen wat ze doen bij de club. En 

dat is blikverruimend. Zo krijg je meerdere facetten 

van de club onder ogen. Dat maakt het alleen maar 

leuker om het te blijven doen.

Waarschijnlijk ben ik niet altijd de makkelijkste 

verslaggever. Ik heb namelijk nogal moeite met de 

deadlines. De onhebbelijke gewoonte om ergens te 

laat aan te beginnen is daar debet aan. En hoewel ik 

mezelf al verschillende keren beloofd heb om daar 

verandering in te brengen, lukt dat niet altijd. Zoals 

deze keer. Maar ik blijf stug volhouden.

NICO VAN DER PALEN
LEEFTIJD: 69
FUNCTIE: REDACTIE
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Tekst: REDACTIE  Beeld: EGON VAN DER LINDEN 

LINK STELT ZICH VOOR

Een amateurclubke dat een glossy 

magazine gaat uitbrengen. Maandelijks 

nog wel. Dat doet geen enkele 

vereniging, zelfs lang niet alle betaalde 

voetbalverenigingen. Toch leek het mij 

een goed idee van Rens Snoeijen. En wat 

blijkt: LINK bestaat inmiddels tien jaar. Ik 

mag er samen met Nico vanaf het begin 

bijzijn. En het is verdraaid leuk om 

columns te mogen schrijven. Ik 

schrijf nooit over grootse dingen, 

maar meestal over onbeduidende 

randzaken. Als het maar een beetje 

aangenaam leesvoer oplevert. 

Ik meen het echt: niks 

aangenamer dan de sfeer van een 

amateurvereniging waar iedereen 

iedereen je kent, iedereen wel 

iets te mauwen heeft, en iedereen 

met een opgeruimd gezicht in de 

kantine staat. Want dat is meestal 

het geval

Het schijnt wat ongebruikelijk te zijn 

in mijn wereldje. Zelden verneem ik 

van een collega dat hij het voetbal 

volgt, laat staan dat hij met een 

vlaggetje in de hand langs de lijn 

van een voetbalveld holt. Veel 

gestelde vraag: waar haal je de tijd 

vandaan? Het antwoord is heel 

ROB MUTSAERTS
LEEFTIJD: 61
FUNCTIE: COLUMN & REDACTIE

simpel: gewoon niks aannemen op 

zaterdag. Dat bespaart je een hoop 

vermoeiende bijeenkomsten en 

geeft je een boel plezier. En tijd om 

een stukske te schrijven is er altijd 

wel. Dat is met de meeste dingen zo, 

als je het graag doet.

De leukste tijd was eigenlijk dat 

niemand wist wie nou eigenlijk die 

Graspol was. Inmiddels slaat dat 

pseudoniem en die zogenaamde 

onherkenbare silhouetfoto nergens 

meer op, maar dat laten we maar 

zo. Wat vertrouwd is, moeten we 

handhaven. Net zoals de LINK zelf.

Het is een mooi collectief, dat 

schrijvers- en fotografengezelschap. 

Chapeau voor de jeugdsectie. Ik heb 

er heel wat langer over gedaan om 

dat niveau te halen. Ik wens LINK nog 

een lang leven en ons clubke nog 

veel moois om over te schrijven.

Hoi, mijn naam is Egon van der Linden, 45 jaar 

oud en ik doe een fotograaf na: KLIK, KLIK, KLIK! 

Sinds seizoen 2012-2013 ben ik actief bij de LINK. 

Ik ben begonnen bij de LINK toen Levi nog bij 

voetbal zat en er gevraagd werd om vrijwilligers. 

Aangezien fotograferen een grote hobby van 

EGON VAN DER LINDEN
LEEFTIJD: 45
FUNCTIE: FOTOGRAFIE (STUDIO)

mij is, leek het me wel leuk 

om dat via de LINK een groter 

podium te kunnen geven. Bij alle 

wedstrijden van hem stond ik in 

principe toch al langs de lijn foto’s 

te maken, dus waarom dan niet 

af en toe wat van die foto’s delen 

met de LINK. De F5 van toen is 

dat jaar ook daardoor ook één 

van de best gedocumenteerde 

teams geweest denk ik in de 

geschiedenis van RKSV Heeze.

Toen ik eenmaal bij de LINK 

was aangesloten, kwamen er 

natuurlijk ook andere teams 

voorbij, of de teamfoto’s aan het 

begin van het seizoen.

Nu Levi niet meer voetbalt, 

maak ik toch nog steeds graag 

foto’s voor de LINK, echter geen 

wedstrijdfoto’s meer, maar in 

principe wel bijna alle studiofoto’s die 

er in de LINK staan. De LINK is een te 

mooi blad om niet mee samen verder 

te ontwikkelen en te behouden voor 

alle leden.

We hebben een leuk redactioneel 

team waar we de LINK mee maken 

en dat heeft er ook voor gezorgd dat 

ik nu, zo’n 6 jaar later, nog steeds 

met plezier de foto’s maak. Ieder 

jaar proberen we ook nog steeds de 

LINK te verbeteren om op die manier 

het voor iedereen een nog leuker en 

mooier blad te maken waar heel de 

vereniging, en heel Heeze eigenlijk, 

trots op mag zijn.

Dus wil je ook eens zo mooi op de foto 

gezet worden door mij, zorg dan dat 

je bijvoorbeeld Superpromotor wordt, 

want dan kom je vanzelf eens langs in 

de studio.
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Ondernemen
is durven...

Financiële energie
voor het MKB.
Voor een vrijblijvende kennismaking of
een adviesgesprek neem contact op met 
één van onze adviseurs, bijvoorbeeld
Rob van Oort of Eric van Heugten.

Postbus 149
5590 AC Heeze
Jan Deckersstraat 32-34
5591 HS Heeze

Tel: 040 - 224 0000
info@finergie.nl
www.finergie.nl
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 Op een oproep dat LINK versterking zocht, 

reageerde ik eind 2012, en ik meldde me bij 

oprichter en eindredacteur Rens Snoeijen. 

Schrijven vond ik best leuk. Omdat ik drie 

voetballende zoons had, vond ik dat ik 

eigenlijk wel iets voor de club kon gaan doen. 

LINK paste wel. 

Naast de tijd voor het interview zelf had ik 

meestal een avond nodig om het artikel te 

schrijven. Goed te doen dus qua tijd! Later 

ben ik erbij gaan fotograferen. En weer later 

ging ik mee in de eindredactie met Johan van 

de Water. Ondertussen is LINK een bijna uit 

de hand gelopen hobby geworden; ik ben er 

stiekem toch wel veel tijd mee kwijt. Maar het 

is nog steeds leuk. En als je iets leuk vindt, 

dan is dat niet erg. Toen Johan vorig seizoen 

stopte, hebben we Michiel kunnen strikken 

voor de eindredactie. Het is fijn om dat niet 

alleen te hoeven doen.      

Het leuke aan meewerken aan LINK is 

dat je veel mensen leert kennen binnen 

de club. En daarmee leer je ook het wel 

en wee van de club beter kennen. Dat 

verbindt. Het is leuk. Je voelt je meer 

betrokken. Menig keer heb ik me verbaasd 

over hoeveel er moet gebeuren om onze 

club draaiende toe houden. En hoeveel 

mensen daarvoor actief (moeten!) zijn. 

Niks maar dan ook helemaal niks gaat 

vanzelf. De organisatie van RKSV Heeze 

draait geheel op vrijwilligers.

Voor LINK blijven we altijd op zoek naar 

verhalen die leuk of interessant zijn. 

En uiteraard blijven we op zoek naar 

mensen die willen schrijven (al is het 

maar éénmalig of om te proberen). 

Dus bij deze toch maar weer een oproep: 

vind je schrijven best leuk, doe een keer 

mee! Wees niet bang dat je meteen 

gebonden bent. Wij zijn superblij met 

elke bijdrage. Ook als het éénmalig is. 

Om voor LINK te schrijven hoef je niet 

per se verstand te hebben van voetbal. 

En twijfel je of je wel correct Nederlands 

kunt schrijven? Geen probleem, want 

we hebben binnen LINK mensen die 

artikelen sowieso op taal controleren. 

Dus: vrouwen, mannen, meiden, jongens, 

moeders, vaders, oma’s, opa’s en alle 

anderen die schrijven leuk vinden: meld 

je bij iemand van de redactie, of mail ons 

op: link@rksvheeze.nl. 

GERNIE HENSELMANS
LEEFTIJD: 49
FUNCTIE: (EIND) REDACTIE & FOTOGRAFIE
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 Hoe (en wanneer) ben je bij LINK gekomen?

Ik ben voor de LINK gaan schrijven vanwege het 

voorzitterschap (sinds januari 2014) van onze 

mooie club. Overigens dacht ik toen (eind 2013), 

PAUL KRIECKAERT
LEEFTIJD: 62
FUNCTIE: COLUMN

Naam: Peter van Hoek (‘Peer’ voor intimi, welke 

naam mijn persoonlijke voorkeur heeft). 

Leeftijd: 74 jaren jong en sinds 2014 betrokken 

bij de redactie van ons giga mooie LINK-

magazine wat mijn inziens de uitstraling kent 

van een glossy en uniek is in de voetbalwereld 

! Van de 10 jaren welke LINK inmiddels bestaat 

heb ik er dus 5 achter m’n kiezen. 

Met deze intro heb ik u meteen mijn favoriete 

schrijfstijl verklapt, losjes uit de pols met zo 

PETER VAN HOEK
LEEFTIJD: 74
FUNCTIE: REDACTIE

mee en dan een kwinkslag. Mijn 

inziens moeten alle artikelen in LINK 

informatief, luchtig en makkelijk 

leesbaar zijn en daarmee niet over (al 

te) moeilijke onderwerpen handelen.

Door de oprichter van LINK - Rens 

Snoeijen - ben ik destijds verzocht 

om zo mee en dan een artikeltje te 

schrijven met de bedoeling Rens 

hiermee te ontlasten waardoor meer 

tijd voor hem zou vrij komen voor 

andere (beleid)zaken. En dat heb ik 

geweten. Mijn eerste LINK-bijdrage 

betrof maar liefst een hoofdartikel (6 

pagina’s groot) inclusief een aflevering 

van ‘Sponsor in Beeld’.

M.a.w., de eindredactie profiteert 

maar wat graag van de hoeveelheid 

vrije tijd waar ik als gepensioneerde 

over beschik en maakt hier nog 

steeds gepast misbruik van.

En dan denken ze daar bij LINK ook 

nog dat ik, als eenvoudig dakdekkertje, 

de wijsheid in pacht heb om interviews 

op hoog niveau te doen bij een 

Assurantie- een Accountant- 

een Advocatenkantoor en een 

Financieel Adviesbureau……!

Interviewen, schrijven, een prima 

vorm van hersengymnastiek hoor 

ik in mijn omgeving  dan wel eens 

zeggen. En hoewel ik schrijven 

(met een pen) nog steeds graag 

doe, krijg ik toch steeds meer 

moeite met het ‘opslaan’ van 

bepaalde zaken. 

Vandaar dat ik vóór elk interview 

toestemming vraag tot het 

opnemen van het gesprek op 

recorder. Voor een rasechte 

‘penofiel’ als ik, best wel lastig. 

Tot slot feliciteer ik de RKSV Heeze 

oprecht met dit prachtige LINK-

jubileum en wens alle collegae 

LINK-redacteuren voor het 

aankomende lustrum nog heel 

veel schrijfplezier. 

dat ik gevraagd zou worden om 

af en toe een stukje te schrijven 

voor de LINK. Dat pakte echter 

wat anders uit..

Wat bindt je aan RKSV Heeze? 

Mijn binding is altijd het 

lidmaatschap van mijn 

zoons geweest. Vroeger 

was ik jeugdleider en later 

jeugdbestuurder. Nu ben ik 

sinds de terugkeer van Tom 

(in 2013) weer wekelijks bij de 

club te vinden. Ondertussen 

is mijn binding overigens niet 

meer alleen afhankelijk van de 

aanwezigheid van Tom, omdat 

ik door het bestuurswerk veel 

andere gezellige contacten 

binnen de club heb opgedaan.

Wat maakt het voor jou leuk om mee te 

werken aan LINK?  Er is natuurlijk een 

praktische reden. In het voorwoord 

kan ik altijd een boodschap over de 

club kwijt. Daarnaast is het natuurlijk 

geweldig om mee te helpen aan het 

voortbestaan van ons geweldige 

magazine. 

Wil je verder nog wat kwijt? 

Alle lof voor alle mensen die als 

vrijwilliger een deel van hun tijd en 

talent besteden aan de club. Er zijn nog 

steeds teveel mensen die niet weten 

hoe leuk dat kan zijn. Ik hoop dat we 

daar wat verbetering in kunnen krijgen.
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 Hoi ik ben Wilma Cuijten, ik ben 48 jaar en 

woon in Heeze. Samen met mijn man Frank 

hebben we twee kinderen, Kristel van 21 

jaar en Brent van 18 jaar. Nadat ik enkele 

jaren mee had geholpen met het maken 

van de jaarlijkse teamfoto’s, heeft Gernie 

me gevraagd om wat vaker voor de LINK te 

komen fotograferen. Fotograferen en vooral 

het nabewerken ervan is een grote 

hobby van me, dus waarom ook 

niet…… Brent voetbalt al vanaf de 

mini’s bij RKSV Heeze en inmiddels 

bij jo-19/2, dus de club ken ik goed 

en ik ben er regelmatig te vinden 

langs de lijn om de jongens aan 

te moedigen. Het leuke van het 

fotograferen voor de LINK is dat je bij 

verschillende mensen of bedrijven 

over de vloer komt, en iedereen is 

altijd enthousiast als er een schrijver 

en fotograaf over de vloer komt. Dat 

maakt het voor mij heel leuk om te 

doen, en zo het blad LINK iedere 

keer weer vol te krijgen. Bovendien 

is het team wat de LINK iedere keer 

weer maakt, een kei gezellig team. 

We hebben allemaal een inbreng, 

de een wat meer dan de ander, 

maar samen maken we een prachtig 

blad dat door alle mensen die RKSV 

Heeze een warm hart toedragen 

graag wordt gelezen.

Ik ben Daan Dijstelbloem, ik ben 17 jaar 

en schrijf sinds 2015 stukjes voor de 

LINK. Ik ben bij de LINK gekomen, omdat 

WILMA CUIJTEN

DAAN DIJSTELBLOEM

LEEFTIJD: 48

LEEFTIJD: 17

FUNCTIE: FOTOGRAFIE

FUNCTIE:  JEUGDREDACTIE

ik destijds sportjournalist wilde 

worden. Ik was toen ook van plan 

die opleiding te volgen, maar die 

plannen zijn gewijzigd. Toch wilde 

ik iets doen voor de club, waardoor 

ik gewoon ben doorgegaan met 

het schrijven voor de LINK. Nog 

steeds doe ik met plezier dingen 

voor de LINK. Vooral dat je zelf 

mag bepalen wat je wil schrijven 

is fijn. Wat jou interesseert, kun 

je in de LINK zetten. Door het te 

doen leer je ook steeds nieuwe 

mensen kennen. Ik speel zelf in de 

A2 of moet ik zeggen de JO19-2. Ik 

hoop dat jullie nog veel leesplezier 

hebben van onze stukjes!
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Ik schrijf sinds drie jaar stukjes voor de LINK. 

Na een stukje over het kampioenschap van 

het team van mijn zoon Miro ben ik benaderd 

door Gernie Henselmans. Ik hoefde niet 

lang na te denken. Ik schreef al vaker kleine 

stukjes voor het één of ander en de LINK, 

ons Heezers voetbal Glossy, was in huize 

Thijssen niet onopgemerkt gebleven. Omdat 

ik het belangrijk vind om ook iets te kunnen 

betekenen voor de vereniging ben ik tot de 

LINK-redactie toegetreden. 

Het leukste vind ik de contacten met de 

HENK THIJSSEN
LEEFTIJD: 50
FUNCTIE: REDACTIE

diverse mensen. Het afnemen van een interview schept 

een band en zorgt voor een nieuwe kennis. Ik vind het 

altijd weer verbazingwekkend hoeveel mensen een 

rood-groen hart hebben en wat er allemaal op tafel komt 

bij een gesprek. Van bijzondere hobby’s, vermeende 

familiebanden tot hele levensverhalen. 

Het is belangrijk dat een artikel ook de boodschap van 

de geïnterviewde uitdraagt. Dit doe ik door te zoeken 

naar een rode draad in het verhaal en daaromheen alle 

anekdotes te schrijven. Zo af en toe een grapje of een 

poging tot schrijversproza maakt het verhaal af.

De LINK is een clubblad waarop we als vereniging 

met recht trots mogen zijn. Een compliment daarbij 

aan Gernie, die achter de schermen veel regelt en er 

altijd weer voor zorgt dat de artikelen tijdig worden 

aangedragen. En tableaux, die er iedere keer weer iets 

moois van maakt. 

De LINK is een blad voor alle leden, van jong tot 

oud. Belangrijk is dat het een blad is waar we ons in 

herkennen. Ik vind het ook goed dat er naast de leuke 

vluchtige stukjes, de LINK ook het lef heeft om af en toe 

iets aan de kaak te stellen. En natuurlijk niet te vergeten 

in iedere nieuwe LINK weer zoeken naar de kennissen 

van weleer en mijn zoon of dochter op de actiefoto’s van 

de zaterdagimpressie.

Ik ben Joep van Mierlo. Ik heb in de zomer 

van 2016 een stukje geschreven voor de 

JOEP VAN MIERLO
LEEFTIJD: 15
FUNCTIE: JEUGDREDACTIE

LINK. Daarop werd toen enthousiast gereageerd 

en ze vroegen mij of ik bij de jeugdredactie kwam. 

Natuurlijk vond ik dat een erg leuk idee. Op het 

moment schrijf ik iedere maand een stukje voor 

de jeugdredactie. Eerder toen ik nog maar een jaar 

of 7 was, schreef ik altijd voetbalverhaaltjes voor 

mezelf. Bijvoorbeeld dat ik dan ging voetballen en 

een echte prof tegenkwam!

Later zou ik graag iets willen doen in de 

sportjournalistiek, en dan het liefst iets met voetbal, 

de sport die ik al vanaf mijn 4de beoefen. Het is 

veruit mijn lievelingssport. Om te spelen, maar 

zeker ook om naar te kijken. Vooral de wedstrijden 

van PSV vind ik erg leuk. Daar schrijf ik graag ook 

iets voor. Ik hoop nog lang voor de LINK te mogen 

schrijven, want ik vind het erg leuk om te mogen 

doen!
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 Hoe (en wanneer) ben je bij LINK gekomen? 

Incidenteel had ik al eens een artikel geschreven 

op verzoek van de toenmalige hoofdredactie, 

bestaande uit Gernie Henselmans en Johan 

van de Water. Toen deze mij ruim een jaar 

geleden benaderden om zitting te nemen in 

de hoofdredactie, omdat Johan ermee ging 

stoppen, heb ik een paar keer meegekeken 

met Gernies werkzaamheden. Super leuk 

om te zien, maar van de hoeveelheid tijd die 

zij erin stak (en steekt!) schrok ik wel. Ik heb 

uiteindelijk wel “ja” gezegd op hun aanzoek, 

maar Gernie doet nu nog steeds veruit het 

meeste werk; ik kijk op de achtergrond mee 

en adviseer waar nodig. Ook ben ik wat meer 

artikelen gaan schrijven over verschillende 

clubleden. Zowel het interviewen als het e.e.a. 

op papier zetten vind ik hartstikke leuk om te 

doen!

MICHIEL THURLINGS
LEEFTIJD: 41
FUNCTIE: (EIND)REDACTIE & CORRECTOR TAAL

Wat bindt je aan RKSV Heeze? 

Ik ben in 1986 lid geworden en heb 

de hele jeugd doorlopen, maar ik 

was niet echt een talent. Op mijn 

18e ben ik jeugdleider geworden 

en dat heb ik t/m vorig seizoen 

met heel veel plezier gedaan. 

Hoogtepunten waren de twee 

kampioenschappen met de A1 in 

2009 en 2018. Inmiddels ben ik 

een jaar leider van Heeze 2, een 

functie die ik volgend jaar ook 

bekleed.  

Wat maakt het voor jou leuk om 

mee te werken aan LINK? 

Alle redactieleden zijn enorm 

enthousiast maar ook de mensen 

over wie je schrijft, vinden het leuk 

om hun woordje te doen. We willen 

allemaal dat het goed gaat met ons 

RKSV Heeze en dat positieve gevoel 

moet terugkomen in de LINK!   

Wil je verder nog wat kwijt? 

Ik verzoek alle leden die het leuk 

vinden om (eenmalig) een artikel 

te schrijven zich te melden bij de 

redactie. Hoe meer schrijvers, hoe 

meer ideeën!
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JASPER HIJDRA
LEEFTIJD: 19
FUNCTIE: COÖRDINATOR JEUGDREDACTIE

Hoe (en wanneer) ben je bij LINK gekomen? 

Na een van de laatste wedstrijden van het 

seizoen 2017-2018 zat ik in de kantine. Op 

dat moment benaderde Gernie mij of ik het leuk zou 

vinden de jeugdredactie van de LINK te begeleiden. 

Omdat ik die middag al een aantal bier op had, 

ik het heel leuk vind om met jeugd te werken en 

Gernie zei dat het geen moeilijke taak was en ik niks 

hoefde te schrijven, heb ik toen ja gezegd.

Wat bindt je aan RKSV Heeze? 

Toen ik 5 jaar oud was, hebben mijn ouders mij 

aangemeld als jeugdlid bij RKSV Heeze. Dit seizoen 

heb ik mijn laatste seizoen in de jeugd gespeeld. 

Ook was dit mijn 5e seizoen als jeugdtrainer.

Wat maakt het voor jou leuk om mee te werken aan 

LINK?

Het begeleiden van de jeugd binnen de LINK vind ik 

leuk om te doen (al houdt dit niet veel in en hoef ik 

ze enkel te helpen met de deadlines en de ideeën 

voor de stukjes.)

 Hoe (en wanneer) ben je bij LINK gekomen? 

Ik heb heel mijn leven bij de club gespeeld 

en ik vond het altijd al indrukwekkend dat 

we maandelijks een magazine konden 

produceren van dit niveau. Toen ik 

journalistiek ging studeren vorig jaar, leek mij 

dit de perfecte plek om te oefenen, groeien 

en met plezier te schrijven. Naast een vaste 

column, Één-tweetje, kan ik hier mijn ei kwijt in 

langere producties en interviews. 

JOCHEM MICHELS
LEEFTIJD: 20
FUNCTIE: COLUMN & REDACTIE

Wat bindt je aan RKSV Heeze? 

Ik heb hier heel mijn jeugd doorlopen en heb ook 

een tijdje bij de senioren gezeten. Toen ik op kamers 

ging wonen in Tilburg, leek het handiger om daar met 

vrienden van mijn opleiding een team op te richten, 

want het heen en weer reizen was niet langer handig. 

Ik ben nog steeds nauw met de club verbonden via 

LINK en ik werk ook bij het Eindhovens Dagblad, waar 

ik verslagen schrijf over regionaal amateurvoetbal. 

Vaak mag ik dus langs bij Heeze en zo blijf ik op de 

hoogte van hoe ze het doen en dat is ideaal voor mij.

Wat maakt het voor jou leuk om mee te werken aan 

LINK? 

Een plek om praktijkervaring op te doen, over mijn 

favoriete onderwerp en het is dicht bij huis. Wat wil 

je nog meer? Ik krijg vrijheid om in mijn column te 

schrijven wat ik wil en met een beetje geluk lezen 

sommige mensen dat, meer kan ik niet vragen. Ik 

ben prima op mijn plek hier en werk met een heel 

fijn team.

Wil je verder nog wat kwijt? 

Het is uniek dat een vereniging zoals de onze zo’n 

mooi blad heeft en dat er zoveel vrijwilligers zijn 

die graag hun steentje bijdragen. Voel je ook zeker 

geroepen om een artikel voor de LINK te schrijven: 

iedereen is welkom!
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HENNY SLOOTS

DANK AAN DE HUIDIGE REDACTIE, MAAR OOK ZEKER DANK AAN IEDEREEN 
DIE EERDER DEEL UITMAAKTE VAN DE REDACTIE OF ALS GASTSCHRIJVER 
ACTIEF WAS. DANKZIJ DE GEZAMENLIJKE INSPANNINGEN LUKT HET OM LINK 
NU AL VOOR HET 11E SEIZOEN TE MAKEN. GEWELDIG!  

OOK DEZE MENSEN HELPEN MEE AAN LINK: 

LEEFTIJD: 57
FUNCTIE: REDACTIE

Hoe (en wanneer) ben je bij LINK gekomen? 

Een tijdje geleden werd ik door Gernie benaderd 

om bij de redactie van de LINK te komen. Omdat 

Gernie zeer overtuigend was en ‘nee zeggen’ 

niet mijn sterkste punt is, heb ik dus ‘ja’ gezegd. 

Ik heb een redactievergadering meegemaakt 

en wat mij direct trof, was de positieve en 

enthousiaste sfeer. Inmiddels heb ik mijn eerste 

artikel als redactielid geschreven en als het aan 

mij ligt, zal het zeker niet het laatste zijn.

Wat bindt je aan RKSV Heeze? 

Er is eigenlijk heel veel wat mij aan RKSV Heeze 

bindt. Voordat ik zelf met voetballen begon, 

ging ik als kleine manneke al met mijn vader naar 

de wedstrijden van Heeze 1 en dat doe ik nu nog 

steeds (helaas niet meer met mijn vader). Ik ben 

zelf met voetballen begonnen in de E-jeugd en heb 

de jeugd tot en met de A2 doorlopen. Op mijn 21e  

ben  ik weer begonnen bij de senioren om ergens in 

de jaren 80 bij het roemruchte Heeze 8 terecht te 

komen. Toen we met dit team in 2005 gezamenlijk 

zijn gestopt, werd ik door Gerard van Gerwen 

benaderd voor het wedstrijdsecretariaat en dat doe 

ik nog steeds. Verder heb ik zo’n 15 jaar de verslagen 

van de senioren uitgewerkt voor het toenmalige 

‘Rood-Groentje’ en uitgebreide verslagen gemaakt 

voor mijn eigen Achtste. Ook heb ik samen met Thijs 

Slegers in 2005 het jubileumboekje geschreven. 

Daarnaast ben ik eind jaren 80 nog twee seizoenen 

jeugdleider geweest met als hoogtepunt het 

kampioenschap van E1. 

Wat maakt het voor jou leuk om mee te werken aan 

LINK? 

Ik schrijf graag en vind het erg fijn om dit nu weer 

op te pakken voor de LINK samen met een groep 

enthousiaste mensen. De LINK zie ik als een 

visitekaartje voor de club en daar wil ik graag een 

bijdrage aan leveren. Bovendien komt zo mijn oude 

droom om journalist te worden een beetje tot leven.

Wil je verder nog wat kwijt? 

In de toekomst hoop ik nog vele mooie artikelen 

voor de LINK te kunnen schrijven.

De opmaak wordt verzorgd door tableaux mediamakers, meestal door Dirk van Gaal of 

Mark Damen.

De bezorgploeg! Vlnr: Cees de Weijer, Johan Slegers, Piet Adriaans, Piet van Deursen, Nico 
van der Palen, Frans Buissink, Ad Thijs, Mieke Doezé, Piet Schenkels, Toon van den Hurk, 
Harry van Wilderen, Karel Peters, Wilma Nijssen en Fred Doezé.
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Paul begon zijn carrière op 7-jarige leeftijd bij de 

RKSV Heeze en doorliep alle standaardelftallen. 

Hij was de middelste uit de familie van 3 jongens. 

Ook zijn oudere broer Rob bracht het tot de 

selectie van onze club. De jongste telg Frank 

had weer andere kwaliteiten die echter niet op 

het voetbalgebied lagen, namelijk scouting en 

basketbal. 

In die tussentijd is vader Jo 5 jaar lang 

jeugdvoorzitter van RKSV Heeze geweest. 

Paul zat op jonge leeftijd ook op badminton. 

Het voetballen kon hij echter niet loslaten, 

Paul mag niet vergeten worden binnen onze vereniging. Vandaar dit 
stukje over zijn veel te korte leven.  In een interview met zijn toenmalige 
vriendin Nicole Zegers en zijn ouders Jo en Leny kwamen weer oude 
herinneringen naar boven.

dus hij richtte zich volledig op het voetbal. Hij 

groeide door naar de A1, werd aanvoerder van 

verschillende jeugdteams en ook van Heeze 1

Paul bleek een groot talent te zijn en dus was het 

niet onlogisch dat hij als 16-jarige debuteerde in 

het 1e elftal van Heeze. In die tijd leerde hij ook 

Nicole kennen. Ze zaten bij elkaar in de klas op het 

Augustinianum. 

Via Nicole is Paul ook gaan tennissen en ook 

daarin bleef zijn talent niet onopgemerkt. Binnen 

no time werd hij een van de betere tennissers 

binnen een club met ruim 1000 leden.

HERINNERING AAN PAUL JANSSEN (1974 – 2001)
Tekst: LOUIS VINCK Beeld: FAMILIE JANSSEN & NICOLE ZEGERS

PAUL JANSSEN
17-04-1974   -   02-01-2001
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Ook kreeg Paul de kans om op hoog niveau te gaan 

zaalvoetballen. Samen en Wiljan van Vijfeijken voetbalde 

hij in de eredivisie bij Yakumo in Wijchen. Ook hier maakte 

hij grote sprongen vooruit. 

Omdat Paul alleen maar cola dronk, was hij altijd “de 

Bob” en zo reed hij vele kilometers op en neer op de 

vrijdagavond.  

Vele foto’s voeden de herinneringen van de jaren in het 1e 

elftal van Heeze. Vooral de wedstrijd tegen FC Groningen 

op ons eigen sportpark was een mooie gebeurtenis voor 

hem.

Paul was fanatiek in alles was hij deed. Het was een 

winnaar zonder onsportief te worden. Op die ene keer 

na voor de beker tegen Veloc waarbij Paul, Hans der 

Kinderen (tevens de oom van Nicole),  flink aanpakte. Die 

schrok daarvan en pakte hem daarna wel terug.

Paul was aanvaller en als voetballer sterk aan de bal. 

Hij was zowel links- als rechtsbenig en bovendien 

erg kopsterk. Ook was de uitgooi een wapen van 

hem. Zijn verre ingooi heeft veelal voor paniek in het 

strafschopgebied van de tegenpartij gezorgd. Hij haalde 

regelmatig de krant als hij weer eens scoorde, getuige de 

vele krantenknipsels, die zijn ouders mij nog lieten zien.

Naast het voetballen werd Paul ook nog prins bij de 

Heibessums. Verder haalde hij veel voldoening uit het 

organiseren van zaken en vond hij het leuk om vooral de 

jeugd dingen aan te leren. Hij werd dan ook voetballeider 

van de jeugd. Na zijn studie Technische Natuurkunde op de 

HTS kwam hij even terecht in het bedrijfsleven, maar daar 

bleek Paul toch iets te sociaal voor. Hij werd uiteindelijk 

leraar natuurkunde en mentor op het Varendonck College 

in Someren. 

Op een bepaald moment verloor hij enigszins het plezier 

in het voetbal. Mede door een knieblessure stopte hij 

met voetballen. Via Tini Werts, voormalig jeugdtrainer bij 

Heeze, en via een neefje van Nicole zou Paul toch weer 

gaan beginnen en maakte de overstap naar Grashoek in 

Limburg. 

Net in de periode dat de overschrijving rond zou komen, 

stierf Paul tijdens een rondje hardlopen bij het kasteel in 

Heeze. Een aangeboren afwijking, namelijk een verdikte 

zieke hartspier was de acute doodsoorzaak. In een 

bomvol crematorium namen we emotioneel afscheid van 

hem.

Paul is niet ouder dan 26 jaar geworden.

HERINNERING AAN PAUL JANSSEN (1974 – 2001)
Tekst: LOUIS VINCK Beeld: FAMILIE JANSSEN & NICOLE ZEGERS
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       Aanvoerder Paul Janssen van Heeze 1 schudde de aanvoerder van FC Groningen, Patrick Lodewijks, de hand bij aanvang van 

de wedstrijd RKSV Heeze – FC Groningen. Eindstand 1-8. Het enige Heezer doelpunt werd gescoord door Paul.  (aug 1997)

Heeze 1 in 1997

Paul was al jong jeugdleider

1978 Paul altijd in de buurt van een bal

HERINNERING AAN PAUL JANSSEN (1974 – 2001)
Tekst: LOUIS VINCK Beeld: FAMILIE JANSSEN & NICOLE ZEGERS
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Paul als Urbanus en Nicole als Annie de RooijDe D1 van 1986 met vader Jo als leider

Paul haalde met enige regelmaat de krant

HERINNERING AAN PAUL JANSSEN (1974 – 2001)
Tekst: LOUIS VINCK Beeld: FAMILIE JANSSEN & NICOLE ZEGERS
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VOETBALJARGON 
VOOR BEGINNERS

Er is een aantal begrippen in de wonderlijke wereld van amateurvoetbal, 
die je in het dagelijks leven niet tegen zou komen. Er zou een woorden-
boek moeten komen met daarin alle iconische uitspraken die je hoort 
op sportparken. Dat is er echter nog niet, daarom bij deze een lesje 
voetbalpraat.

Wanneer een speler vindt van zichzelf dat hij niet 

goed in voetballen is, of zich nog brak voelt van 

de voorgaande avond, zal hij zijn eigen positie 

benoemen als: links- of rechtsbank (synoniem: links- 

of rechtsbuiten het veld). Daarmee bedoelt hij dat 

het beter is wanneer deze speler niet in de basiself 

wordt opgenomen. Het kan ook gebruikt worden 

door een plagende ploeggenoot, die het nodig vindt 

om iemand even op zijn letterlijke en figuurlijke plek 

te zetten. Disclaimer: deze posities bestaan niet echt 

en zijn puur beeldspraak.

De exclamatie ‘skiete/rammelen/dóén/knallen!’ 

hoor je vaak van toeschouwers of coaches. Dit 

hoeft helemaal niet te betekenen dat degene met 

de bal in een kansrijke positie staat, integendeel. 

Vaak loopt de voetballer net over de middenlijn met 

twee tegenstanders in zijn nek of is het vanuit een 

onmogelijke hoek. Eerder een kreet van wanhoop 

door de schippers aan wal, dan een succesvolle tip 

die leidt tot een doelpunt. 

Misschien is koppen niet jouw sterkste aspect in het 

spelletje, dat kan goed. Niet iedereen is overal goed 

in, stel je hebt hoofdpijn of je haar zit net zo mooi. 

Toch wordt dat door de hobbyisten om je heen 

niet gewaardeerd. Wanneer je niet of nauwelijks 

springt om de bal te raken, ga je dan kritiek krijgen. 

Bijvoorbeeld: “Daar kan nog geen vloeike onder!”

Dit betekent dat je zo weinig van de grond komt, 

dat er nog geen stukje papier onder je schoenen 

kan worden geschoven. Lekker overdreven en zoals 

altijd keurig verwoord, dit is om de schuwe koppers 

te motiveren de volgende keer wel moeite te doen. 

Succes is hierbij niet gegarandeerd.

Met afstand is dit de bekendste, maar hij blijft 

nog altijd even onbegrijpelijk. Een diepe bal wordt 

gegeven, de speler gaat rennen en de vlag van de 

assistent-scheidsrechter gaat omhoog. Dan zal het 

hele team plus de aanhang in koor roepen: “Hij nie!” 

Al is de spits de enige die voorin staat, ze proberen 

het toch. Zelden is deze claim waar en gegrond, het 

is meestal een excuus voor de slechte pass of timing. 

Om het eerlijk te maken: alle verdedigers steken ook 

altijd hun hand op, zelfs als ze donders goed weten 

dat de aanvaller helemaal niet buitenspel stond. Zo 

sjoemelen we allemaal een beetje, dan blijft het gelijk. 

Omdat niet alle grensrechters altijd even eerlijk zijn, 

kun je die ook niet altijd geloven. Één ding is zeker: 

deze uitspraak hoor je iedere wedstrijd.

Jochem Michels

ÉÉN TWEETJE
Tekst: JOCHEM MICHELS  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN
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Vrijdag 24 mei

Met een busje en twee auto’s kwamen 

ze vrijdagavond rond half acht aan op ’t 

Lambrek. Alle jongens van de C1 met hun 

ouders waren al aanwezig om ze goed te 

ontvangen. De ouders hadden de handen 

weer eens goed uit de mouwen gestoken en 

allerlei lekkere dingen gemaakt. Van pizza en 

saté tot snacks en pasta. En ja we hadden 

natuurlijk veel en veel te veel.  

Ook dit jaar hebben de Engelsen uit Stanway-Colchester ons weer 
een voetbalbezoek gebracht. Vorig jaar met Pasen zijn wij naar 
Engeland geweest met de C1 (JO15-1) om hun te bezoeken en nu 
was het hun beurt om naar Heeze te komen.

ENGELS BEZOEK VANUIT 
STANWAY COLCHESTER 2019

Ze waren met 11 jongens en acht man 

begeleiding (helaas geen vrouwen). Onder 

de  begeleiding waren ook ouders van de 

jongens. Alle jongens werden voorgesteld 

aan de jongens en ouders van Heeze, waar 

ze zouden gaan slapen. Toch altijd weer een 

spannend moment om zomaar ergens in een 

vreemd bed te gaan slapen bij mensen die 

je nauwelijks kent en soms wat moeilijk kunt 

verstaan. Maar ze deden het super goed. En 

onze jongens ook, want zij zorgden ervoor 

dat ze een warm thuis kregen.

ENGELANDREIS ONTVANGST
Tekst & beeld: GERALD VAN KOLLENBURG
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Zaterdag 25 mei

 Na een welverdiende nachtrust, 

na een lange reis vanuit Engeland, 

gingen we zaterdag al vroeg 

naar het PSV-stadion voor een 

rondleiding. Iedereen keek zijn 

ogen uit en ook de gids vertelde 

leuke verhalen over hoe het in 

de kleedkamer er aan toe gaat 

en hoe ze de tegenstander een 

beetje plaagden door bijvoorbeeld 

1 douche minder te maken dan er 

spelers waren. 

Na de rondleiding nog naar het museum, waar de PSV-trofeeën 

trots bij elkaar staan. “So many plates does my mother not have 

in her kitchen”, merkte één van de jongens op, doelend op de 24 

kampioensschalen die aan de muur hingen.

Eén van de begeleiders wilde nog wat heilig gras mee nemen, 

maar dat stonden de stewards niet toe. En terecht want onze 

jongens willen daar ook over een paar jaar nog spelen op een 

goed grasveld, toch!?

Na een uitgebreide lunch bij een camping in Borkel & Schaft, 

gingen we voetgolf doen met gemengde  teams. Toen een leider 

(een beetje vals) expres met zijn bal een ander bal het bos in 

joeg, was het hek van de dam en begreep iedereen ineens hoe 

het spel gewonnen kon worden. Het hek was van de dam en 

de jongens hadden super veel plezier, ook vooral de oudere 

jongens. (lees: de ouders en begeleiders). 

Na een drankje en ons befaamde appelgebak, ging ieder 

weer huiswaarts. Deze avond was voor de ouders en de 

jongens. Ze konden zo elkaar nog beter leren kennen 

en vooral veel gamen 

samen. De ouders 

konden naar café Thuys 

om daar met de Engelse 

begeleiders nader kennis 

te maken en de verhalen 

van vorig jaar weer op te 

raken. Uiteraard onder 

het genot van een (voor 

Engelsen) iets te sterk 

drankje. (Maar gelukkig, 

ze werden ’s avonds 

netjes naar hun hotel 

gebracht.)

ENGELANDREIS ONTVANGST
Tekst & beeld: GERALD VAN KOLLENBURG

“So many plates does my 
mother not have in her 
kitchen”



30

VOL Verlichting & VOL Industrial • www.volverlichting.nl
Langstraat 3 - hal 1 & 14b • 5595 AA Leende • T. 040-2060222

Groot assortiment verlichting met een vintage
 en industriële, stoere uitstraling.
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Zondag 26 mei

Bij sommigen was het nachtje wat kort en 

anderen waren wat verstandiger maar om 10:00 

uur begon de belangrijkste interland van het 

jaar:  Heeze (NL) - Stanway (Eng).

Helaas zijn we niet veel opgeschoten met ons 

voetbal want net als in de uitwedstrijd waren de 

Engelsen te sterk voor ons en wonnen zij met 

1-3. Voor treuren was er gelukkig geen ruimte in 

het programma ingeplant en na het douchen en 

de lunch gingen we beugelen. 

Een zeer oud-Hollandsche sport die nog steeds 

in Heeze wordt gespeeld. En hoewel het op 

het eerste oog voor de jongens wat oubollig 

leek, bleek toch al gauw dat ze zeer fanatiek 

waren en dat er zowel bij de Engelsen als bij ons 

enkele Beugel-talenten ontdekt werden. 

Toen we de beugel uit de baan hadden 

gespeeld, zijn we ons nog thuis allemaal even 

gaan opfrissen om daarna fris en fruitig op de 

barbecue te verschijnen bij de familie Schenkels.

Sjef en Astrid hadden er weer een 

feestelijke omgeving van gemaakt en de 

barbecue ging snel aan, want jongens 

van rond de 15 hebben altijd veel heel 

vééééééeél honger.

Zoals bij elk leuk evenement komt er 

ook weer een tijd dat het stopt. Na wat 

wederzijdse uitwisselingen van cadeaus 

en bedankjes, uiteraard adressen, 

telefoonnummers, e-mails enz, gingen de 

jongens voor de laatste keer mee om bij 

hun gastouders te gaan slapen.

Maandag 27 mei

En dat zit het er weer op. Een fantastisch 

weekend met veel nieuwe vrienden in 

Engeland en voor hun in Nederland, met 

één grote verbindende factor: Voetbal 
op 1, always!

ENGELANDREIS ONTVANGST
Tekst & beeld: GERALD VAN KOLLENBURG
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Heeze 1 speelt eerste ronde in de 
TOTO KNVB Beker
Voor het eerst in de historie van de RKSV Heeze 

is ons 1e elftal er in geslaagd om zich   - na een 

fantastisch bekerseizoen 2018-2019 - te plaatsen 

voor dit nationaal bekertoernooi! Op 17 augustus 

speelt Heeze 1 de wedstrijd in de eerste ronde van de 

TOTO KNVB Beker, uit tegen zaterdaghoofdklasser sc 

’s-Gravenzande. Volg actueel nieuws op onze website. 

Wellicht in de volgende LINK meer.  

Belijnen

Als je begin augustus op ons sportpark komt, zijn alle lijnen verdwenen. Al onze zes 

velden moeten dan weer belijnd worden. Een hele klus! Eerst moeten alle velden 

uitgemeten worden en vervolgens wordt elke veld uitgezet met pinnen. Dan wordt 

een touw gespannen van pin naar pin, en tot slot worden de lijnen erop gekalkt. 

Onze uitzetters en belijners zijn daarmee snel uren en kilometers verder! Na een 

maaibeurt en een regenbui dient uiteraard weer opnieuw belijnd te worden. 

Hartelijk bedankt aan onze vrijwilligers die zich met deze klus bezighouden. Het lijkt 

zo vanzelfsprekend, dat de lijnen er staan…Maar ook dit gaat niet vanzelf

Club App
Sinds seizoen 2016-17 hebben we een Club App. Onder aan de homepage op onze 

website (in het rode deel) vind je een linkje naar de Playstore. Download de app (genaamd 

VoetbalAssist Club App) en kies na installatie als club RKSV Heeze. Lees voortaan snel 

actuele zaken via de app op je telefoon of tablet! 

Verest Sport = Play Football

Waar men voorheen voor voetbal- en hockeyartikelen bij Verest 

Sport in Heeze,  Geldrop of Budel terecht kon, gaat men vanaf 1 

augustus naar de Langstraat in Leende. Daar opende Verest Sport 

twee speciaalzaken op het gebied van voetbal en hockey. Genaamd 

Play Football en Play Hockey. Voor leden van RKSV Heeze betekent 

dit dat de nieuwe kleding lijn van Stanno daar verkrijgbaar is. Naast 

de nieuwe clubkleding heeft Play Football een heel groot assortiment 

voetbalschoenen, voetbalkleding en accessoires. Kortom voor al je 

voetbalartikelen kun je vanaf heden bij Play Football in Leende terecht. 

Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren voor de deur.

KORTE BERICHTEN
Rabo ClubSupport gaat van start

Zoals ieder jaar organiseert de Rabobank ook dit jaar weer 

de Rabo ClubSupport-actie waarbij Rabo een deel van hun 

winst investeert in verenigingen, waaronder de RKSV Heeze. 

Om zoveel mogelijk van deze winst te kunnen genereren 

dienen zoveel mogelijk leden van de RKSV Heeze in de periode 

tussen 27 september en 11 oktober hun stem uit te brengen 

op onze vereniging. Leden van de RKSV Heeze welke wél 

rekeninghouder zijn bij de Rabobank maar nog géén lid zijn 

bij deze bank, dienen hiervoor wel eerst lid te worden van de 

Rabobank. Lid van de Rabobank word je met een paar simpele 

muisklikken via www.rabo-clubsupport.nl. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. 

Voorgaande jaren hebben wij met deze actie telkens een 

aanzienlijk bedrag kunnen scoren waardoor extra investeringen 

konden worden gedaan t.b.v. onze jeugdafdeling. Laat ook dit jaar 

onze jeugdafdeling niet in de kou staan en stem vanaf 27 september 

op de RKSV Heeze waardoor wij het laatst gescoorde bedrag van 

€ 750,- tenminste zullen overtreffen.

Wij rekenen op uw medewerking.

De sponsorcommissie
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Al voor de aanvangspartij van Wimbledon kun je vrij 

nauwkeurig aangeven wie gaat winnen: Djokovic, 

Federer of Nadal. Daar hoef je geen profeet voor te 

zijn. Ik heb dit jaar maar eens meegedaan aan de 

Nijmeegse Vierdaagse. Mijn voorspelling (de tweede 

dag halverwege uitgeput opgeven; dat krijg je als 

je er ongetraind aan begint) is niet uitgekomen. Ik 

heb de eindstreep gehaald. Bij de Tour gaat het 

er anders aan toe: je hebt geen idee hoe het gaat 

eindigen. Het scenario laat zich niet zo gemakkelijk 

voorspellen. Outsiders en valpartijen kunnen voor 

verrassende wendingen zorgen. En dat is leuk, die 

onvoorspelbaarheid. 

De onvoorspelbaarheid van sport zie ik evenwel 

teloor gaan. Steeds meer sporten gaan hun spelletje 

wetenschappelijk benaderen. Het doel is simpel: 

toevalligheden uitsluiten. En dat is volgens mij op de 

lange duur funest. Sport is gebaat bij onverwachte 

ontwikkelingen, bij onvoorspelbaarheid. Kanslozen 

die plotseling met de punten naar huis gaan, en met 

helden die haperen.

In het dagelijks leven houden we niet van 

onvoorspelbare ontwikkelingen en is alles erop 

gericht dat alles volgens planning verloopt. 

Mocht het toch een keer misgaan, geen paniek, 

want we hebben ons tegen alle onvoorspelbare 

gebeurtenissen verzekerd. Toeval kan namelijk 

een hoop ellende veroorzaken, en daartegen 

dekken we ons dan in. Om het leven toch maar 

een beetje spannend te maken hebben we sport 

uitgevonden. Maar aangezien daar tegenwoordig 

zulke grote sommen geld in omgaan, gaan we ook 

daar zekerheden in bouwen. Daarom zijn van de 

vier finalisten van Wimbledon er drie met grote 

zekerheid te voorspellen. Daarom zijn twee van 

de vier Championsleaguefinalisten voorspelbaar. 

De belangen zijn te groot en daarom wordt toeval 

zoveel mogelijk uitgesloten. Het was leuk dat Ajax 

afgelopen seizoen met alle voorspellingen spotten 

en op een haar na de finale miste. Kijk eens hoe deze 

verrassende ontwikkeling wereldwijd de aandacht 

COLUMN GRASPOL

trok en mensen deed opveren. Het gevolg was 

dan weer wel voorspelbaar: Frenkie de Jong naar 

Barcelona en Mathijs de Ligt naar Juventus. Deze 

clubs willen voorkomen dat er komend seizoen 

ongewenste verrassingen plaatsvinden.

Uiteindelijk komt dit de sport niet ten goede, 

hoe graag ik ook bepaalde topteams mag zien 

voetballen. Het is niet voor niets dat relatief veel 

amateurverenigingen in de problemen zijn gekomen 

(spelers aangetrokken van buiten; na een paar jaar 

houdt de sponsor er een keer mee op; spelers 

vertrekken, eigen kweek was al weg want die kregen 

nooit een kans). Uit cijfers blijkt dat sport te kampen 

heeft met afnemende belangstelling, en degene die 

nog wel trouw komen zijn 60-plusser. 

In het land met de meeste centen zie je een andere 

ontwikkeling. In Amerika hebben ze door dat het 

op deze manier mis gaat. Daar hebben ze tal van 

sporten zo gereguleerd dat zwakken sterker, en 

sterken zwakker kunnen worden. Dit lijkt een soort 

socialistische nivellering, maar daar is in de VS 

natuurlijk geen sprake van. Daar hebben de rijke 

jongens door dat je mensen alleen aan je bindt 

als verrassingen geen uitzondering vormen en 

onvoorspelbaarheid en toeval een rol van betekenis 

blijven spelen.

 

Ons clubke doet het verrassend goed. Er wordt niet 

betaald en alleen eigen jongens. Dan raak je af en toe 

wel eens een paar spelers kwijt, maar die komen ook 

zomaar onverwacht uit eigen gelederen opduiken. 

Mijn voorspelling voor het komende seizoen: het zal 

best wel weer gezellig worden.

VOORSPELLING 
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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