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5VOORZITTER AAN HET WOORD 

ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING

We hebben ondertussen onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering achter de rug. 
We proberen de laatste jaren meer jongeren 
te bewegen naar de ALV te komen en dat lukt 
enigszins, maar de opkomst zou nog beter 
kunnen. Dit jaar hadden we karaoke, met een 
paar ontluikende talenten die hun nummers 
ten gehore brachten.
Volgend jaar willen we weer meer jongeren, 
dus graag uw ideeën om nog meer publiek 
naar de ALV te krijgen.

We hadden weer geen slechte berichten te 
melden. Financieel staat de zaak op de rit, met 
aan de ene kant een steeds beter resultaat 
voor het clubhuis, maar aan de andere kant 
oplopende kosten (energie, verzekeringen, 
vrijwilligers, onderhoud). We hebben uitgebreid 
stilgestaan bij de viering van 90 jaar RKSV 
Heeze (zaterdag 13 juni en zondag 14 juni 
2020) en we hebben uitgebreid stilgestaan bij 
het Masterplan Lambrek.

De ALV is ook altijd het moment om de 
samenstelling van het bestuur op de rit te 
krijgen of te houden. Dit jaar hadden we in de 
persoon van Hans van Lierop een aftredend 
bestuurslid. Vanaf deze plaats dank aan Hans 
voor zijn inzet de afgelopen twee jaren. We 
hebben de plaats van Hans gelukkig kunnen 
opvullen. Onze nieuwe bestuurslid senioren is 
Max Beerkens. Het leuke en ook redelijk unieke 
hieraan is, dat Max nog actief speler is. Welkom 
Max! 

In de rondvraag deed Wim Schilders een 
oproep om Heeze 1 een extraatje te bezorgen 
op basis van sportieve prestaties. Hij heeft dat 
afgelopen jaar met drie collega’s “gesponsord”, 
maar wil graag meerdere sponsoren strikken. 
De actie van Wim lokte een prikkelende 
reactie uit van de aanwezige Vrouwen 1 
vertegenwoordiging. Want Wim bedoelde met 
Heeze 1 natuurlijk Mannen 1 en dat ontlokte 
de vrouwen de conclusie dat er “van alles voor 
de mannen gedaan wordt en niet voor de 
vrouwen”. Uiteindelijk kende deze discussie 
alleen maar winnaars, omdat de aanwezige 
vrouwen werden uitgenodigd om mee te 
besturen. Deze uitnodiging werd aanvaard 
door Joëlle Arnouts! We gaan dus met Joëlle 
om tafel om haar rol in te kleuren.

Over verjonging in het bestuur gesproken..

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert



6Jong 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

BAKKERIJ 'T BAKKERTJE
Bakkerij ’t Bakkertje aan de Kapelstraat 39, is 
het adres waar ik vandaag hartelijk ontvangen 
wordt door mede-eigenaar Theo Dirks. Sinds 
1 mei j.l. is dit adres de nieuwste aanwinst 
en inmiddels alweer het zevende filiaal van 
deze bakkersfamilie. Tijdens nachtelijke uren 
worden in de centrale bakkerij in Helmond 
alle producten vers gebakken en van daaruit 
gedistribueerd naar de diverse filialen. Een 
zeer arbeidsintensieve operatie waar Theo het 
stiekem erg druk mee heeft. Desalniettemin 
staat Theo met zijn bedrijf altijd open voor een 
eventuele verdere expansie en zou een achtste 
filiaal op zekere dag hiervan het gevolg kunnen 
zijn.

Naast de pur sang ondernemer welke Theo is, 
stamt hij ook nog uit een echte bakkersfamilie. 
Vader Dirks en drie ouderen broers van Theo 
besloten in 1987 het huidige bakkersbedrijf op 
te starten nadat grootvader Dirks hen reeds 
was voorgegaan in het venten van brood langs 
de deur. Vanwege het feit dat vader Dirks 
door zijn klantenkring werd aangesproken met 
‘bakkertje’ lag de naamgeving van het bedrijf - ’t 
Bakkertje - voor de hand.

En hoe nostalgisch die naam ook moge 
klinken, bakkerij ’t Bakkertje is als geen 
ander meegegroeid in de huidige, moderne 
manier van ondernemen. Het installeren 
en beheren van een eigen website maakt 
hiervan als vanzelfsprekend onderdeel uit, 
zoals de presentatie van nieuwe producten en 
actievoordelen. Zelfs een webwinkel op deze 
site ontbreekt hierbij niet. Via deze webwinkel 
wordt de mogelijkheid geboden tot het 
bestellen van diverse producten.

Maar het hoogst in het vaandel staat bij ’t 
Bakkertje nog altijd steevast de kwaliteit van 
het product. In dit kader kan Theo Dirks mij 
dan ook tijdens dit interview met gepaste trots 
meedelen dat ’t Bakkertje vorige week met 
goud is onderscheiden door de keurmeesters 
van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) 
voor hun kwaliteitsproducten; Brabantse 
Kaneelkoek en 5-granen volkorenbrood, 
waarvoor vanaf deze plaats natuurlijk onze 
hartelijke gelukwensen.

Het spreekt voor zich dat als geen ander, ook 
’t Bakkertje - naast het uitgebreide assortiment 
regulier brood en gebaksartikelen - de huidige 
trend van een gezonde levensstijl volgt. In 
die zin zijn producten als speltbrood en 
koolhydraatarm brood, -crackers en -toast uit 
eigen bakkerij een gewilde aanvulling in het 
assortiment.

Al vrij snel na de opening van het filiaal in de 
Kapelstraat raakte Theo Dirks gecharmeerd van 
de alom aanwezige dorpse gemoedelijkheid 
van de Heezenaren. Als blijk van waardering 
voor deze mooie menselijke eigenschap 
en karaktertrek van de Heezer bevolking, 
wil hij via zijn bedrijf de Heezenaren graag 
maatschappelijk ondersteunen d.m.v. onder 
andere sponsoring van de wagenbouwers 
van de Brabantse Dag alsmede d.m.v. 
bordsponsoring van de RKSV Heeze, waarvoor 
wij Theo Dirks en zijn mooie bedrijf ’t Bakkertje 
zeer erkentelijk zijn.



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

IEDERE SPELER 
VERDIENT ZIJN 
EIGEN AANPAK

8

Bart begon al op 6-jarige leeftijd met voetballen; 

hij doorliep daarbij alle jeugdcategorieën en 

speelt nu voor het tweede jaar in de selectie 

(Heeze 1 en 2). Bart hoort tot de lichting die 

meerdere malen kampioen is geworden in de 

jeugd. Twee kampioenschappen wil hij eruit 

lichten: die in de D1 en die in de JO19-1. “In de 

D1 waren we als groep alleen maar met voetbal 

bezig de hele dag; we trainden ook drie keer 

in de week en de opkomst was zeer hoog.” Dat 

jaar wonnen we ook nog eens de bekerfinale 

waardoor de “dubbel” een feit was!” In de JO19-

1 was de sfeer onderling echt bijzonder, niet 

alleen tussen de spelers maar ook de leiders en 

ouders speelden hierin een positieve rol. Bart 

heeft met meerdere jongens altijd in hetzelfde 

team gezeten en met hen voetbalt hij nu ook 

nog in de selectie. 

Iedere speler verdient zijn eigen 
aanpak
Voor het tweede jaar is hij nu trainer van een 

selectieteam. “Vorig jaar vroeg mijn oom, Gerald 

van Kollenburg, mij als rechterhand van hem 

in de begeleiding van de JO17-1. “In het begin 

was het natuurlijk even aftasten; zouden deze 

jongens die maar drie of vier jaar jonger zijn dan 

ikzelf mij wel accepteren!?” Dat viel 100% mee 

en Bart richtte zich in eerste instantie vooral 

op het helpen van individuele spelers, maar 

steeds meer en vaker ging hij zich met de tactiek 

bemoeien. “Gerald gaf zelf aan dat ik ook alle 

wedstrijdbesprekingen mocht doen, omdat de 

jongens goed op mij reageerden.” Dit jaar is het 

trainersduo doorgeschoven naar de JO19-1, 

het hoogste jeugdteam. “Ik maak meestal de 

trainingen en de opstelling voor wedstrijden 

doen we in overleg.” Op de vraag wat hij nou 

zo leuk vindt aan het coachen, is het even stil, 

maar dan:” Het is echt heel leuk om iets te 

kunnen leren aan jongeren. Daarbij is de sfeer 

erg belangrijk. Ik zie mijn jonge leeftijd als een 

groot voordeel; op trainingen sta ik boven de 

groep, maar daarna kan ik ook gewoon tussen 

de spelers gaan zitten.” 

Bart hoopt zijn sterke eigenschappen als speler 

ook over te brengen op “zijn jongens”. Bart is 

niet de meest technische voetballer van de 

selectie, maar hij moet het vooral hebben van 

mentaliteit, uithoudingsvermogen en felheid. 

“Als trainer doe ik sowieso veel op gevoel, maar 

ik ben ervan overtuigd dat iedere speler zijn 

eigen aanpak verdient. Ik heb veel trainers 

gehad en ik heb van iedere trainer wel iets 

opgepikt, maar ik wil graag Paul Nuijten en 

Fred Weiss bij naam noemen; het waren twee 

verschillende trainers, maar allebei de juiste 

mannen op de juiste plek.”

Zoals vele voorgangers in deze rubriek, was ook Bart van de Water 
“verrast” dat hij werd gevraagd hiervoor. Toch is hij, ondanks zijn jonge 
leeftijd van 20 jaar, actief op verschillende vlakken binnen onze club.
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BART 
VAN DE WATER
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Bart verwacht met de JO19-1 een stabiele 

middenmoter te worden dit seizoen en hoopt 

verzorgd voetbal te gaan spelen. Het seizoen is 

echt geslaagd als meerdere jongens zich goed 

ontwikkelen richting de selectie en het een leuk jaar 

voor iedereen is geweest.  

Vertrouwen
Behalve selectiespeler en jeugdtrainer is Bart in het 

verleden ook jeugdscheidsrechter geweest. Verder is 

hij vrijwilliger bij de jaarlijkse Clubdag en zit hij in een 

(sub)feestcommissie voor het 90-jarig bestaan van 

onze club. “Dat doe ik samen met o.a. Daan Capel. 

Heel leuk om dit samen te mogen organiseren en 

leuk dat de vereniging laat zien dat ze vertrouwen in 

ons heeft.” 

Als het gesprek bijna ten einde is, vraag ik zijn vader, 

Johan, ook nog waarom het terecht is dat Bart is 

verkozen tot superpromotor. “Gewoon, omdat hij 

graag een biertje lust in de kantine!” Daar heb ik 

niets meer aan toe te voegen! 
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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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SPELREGELWIJZIGINGEN
2019-2020

Belangrijkste wijzigingen:    
                               

Regel 3: de spelers
• Een speler die gewisseld wordt moet het veld 

verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de 

scheidsrechter andere aanwijzingen geeft.

Regel 5: de scheidsrechter
• De scheidsrechter mag niet terugkomen op een 

beslissing m.b.t. een spelhervatting als het spel is 

hervat, maar mag nog wel een gele of rode kaart tonen 

voor een voorafgaand voorval.

• Aan teamofficials die zich schuldig maken aan 

onbehoorlijk gedrag mag een gele of rode kaart 

getoond worden; als de overtreder niet geïdentificeerd 

kan worden, dan ontvangt de coach die op dat moment 

in de instructiezone als hoofdcoach optreedt, de gele 

of rode kaart.

Regel 8: het begin en hervatting 
van het spel
• Het team dat de toss wint mag ervoor kiezen de 

aftrap te nemen of kiezen welk doel in de eerste helft 

wordt verdedigd.

• Scheidsrechtersbal – het laten vallen van de bal 

gebeurt voor de doelverdediger (als het spel werd 

onderbroken in het strafschopgebied) of voor één van 

de spelers van het team dat de bal het laatst speelde, 

op de plaats waar dit gebeurde; alle andere spelers 

(van beide teams) moeten zich op minimaal 4 meter 

afstand bevinden.

Regel 9: bal in en uit het spel
• Als de bal de scheidsrechter (of een andere 

wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, balbezit 

verandert of een aanvallende beweging begint 

is de bal uit het spel er wordt er hervat met een 

scheidsrechtersbal.

Regel 10: uitslag van een wedstrijd 
bepalen
• Een doelverdediger kan niet scoren door de bal in 

het doel van de tegenpartij de gooien.

Regel 12: Overtredingen en 
onbehoorlijk gedrag
• Een gele kaart vanwege een overtreding bij het vieren 

van een doelpunt blijft staan, zelfs als het doelpunt 

wordt afgekeurd.

• Alle verbale overtredingen worden bestraft met een 

indirecte vrije schop.

Directe vrije schop m.b.t. hands

• De tekst m.b.t. hands is herschreven om meer 

duidelijkheid / eenduidigheid te krijgen, met duidelijke 

richtlijnen voor wanneer ‘niet-opzettelijk’ hands al dan 

niet bestraft moet worden.

Omdat ‘hands’ in elke wedstrijd voor discussie leidt 

wordt hier de volledige tekst uit spelregel 12 m.b.t. 

hands overgenomen:

Het is een overtreding als een speler:

• de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, inclusief 

het bewegen van de hand of arm richting de bal

Ook in het seizoen 2019-2020 zijn er weer enkele wijzigingen in de spelregels. In dit artikel 
melden wij de meest belangrijke; in het KNVB-document dat je op de website kunt vinden, 

staan alle wijzigingen én de toelichting daarop.

SPELREGELS
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• balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn 

hand of arm heeft geraakt en vervolgens:

- scoort in het doel van de tegenpartij

- een scoringskans creëert

• scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks 

vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk 

gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger

Het is meestal een overtreding als een speler:

• de bal met hand of arm raakt als:

- de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze 

groter maakt

- de hand of arm boven schouderhoogte is (tenzij 

de speler de bal opzettelijk speelt die vervolgens de 

hand of arm raakt.

Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van 

toepassing als de bal de hand of arm van een speler 

raakt wanneer deze rechtstreeks komt van het hoofd 

of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij 

zijnde, speler.

Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, 

is het meestal géén overtreding als de bal de hand of 

arm van een speler raakt:

• rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam 

(inclusief de voet) van de speler

• rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de 

voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler

• als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt 

gehouden en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze 

groter maak

• Als, na een inworp of een bewuste terugspeelbal 

door een ploeggenoot, de doelverdediger de bal 

verkeerd trapt of probeert te trappen om deze in het 

spel te brengen, dan mag de doelverdediger de bal 

met zijn hand(en) of arm(en) spelen.

Regel 13: vrije schoppen
• Bij vrije schoppen voor de verdedigende partij in het 

eigen strafschopgebied geldt dat de bal in het spel is 

als deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft 

het strafschopgebied niet te verlaten.

• Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied 

blijven of op tenminste 9,15 meter van de bal totdat 

deze in het spel is.

• Bij een ‘muurtje’ door de verdedigende partij van 

tenminste 3 spelers, moeten alle aanvallers zich op 

ten minste 1 meter van het ‘muurtje’ bevinden;   Als 

bij het nemen van een vrije schop een speler van de 

aanvallende partij zich op minder dan 1 meter van 

het ‘muurtje’ van drie of meer verdedigers bevindt, 

dan wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Regel 15: de inworp

• Tegenstanders moeten ten minste 2 meter afstand 

houden van het punt op de zijlijn waar een inworp 

wordt genomen.

Regel 16: de doelschop

• Bij doelschoppen is de bal in het spel is als deze 

is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft het 

strafschopgebied niet te verlaten.

• Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied 

blijven totdat de bal in het spel is.

SPELREGELS
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I N T E R I E U R W E R K E N

S N O E I J E N    L U I J T E N

EXPERTS IN HET CREËREN VAN 
OP MAAT GEMAAKTE INTERIEURS MEER ZIEN?

VOLG ONS OP

WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

INFO@SNOEI JENLUI JTEN INTER IEURWERKEN.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

Alle leden van RKSV Heeze ontvangen tegen 
inlevering van deze coupon 

de contributie als korting 
op ieder lespakket!

Autorijschool DE BRUG 
Cyril Eichhorn 
Schepenbank 1 
5591 KJ  Heeze  

Tel: 06 - 4143 1838 
www.rijschooldebrug.nl 

L
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Nog juist voordat het nieuwe 
voetbalseizoen weer van start 
ging, is het verbod op het 
dragen van gezichtsbedekkende 
kleding van kracht geworden. 
Dat is zeer tegen het zere been 
van Willem. Willem is een 
authentieke voetbalhooligan. 
Hij vindt dat het verbod ingaat 
tegen zijn overtuiging om tijdens 
voetbalwedstrijden een oversizede 
capuchon of bivakmuts te dragen.

Hoe gaat het nu met je, Willem?

- Ik voel me zeer bedreigd. Mijn gezicht laat ik alleen 

zien aan mensen die me niet zoeken vanwege 

gewelddadige rellen in en buiten voetbalstadions. 

Het is mijn eigen keus om niet herkenbaar op 

bewakingsbeelden te staan. Ik denk dat ik sterk sta. 

Mijn advocaat zegt dat ik mij kan beroepen op de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. En nu ook op 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Die boerkawet is hiermee gewoon in strijd. Ik 

vraag mij af waar wij dit als hooligans aan verdiend 

hebben? We doen toch op een paar uitzonderingen 

na niemand kwaad?

Is het zo erg Willem?

- Ja, want ik ga nu ook nog eens in mijn vrije tijd 

steeds minder bewegingsvrijheid krijgen. Herkenbaar 

een paar agenten bedreigen die moeilijk doen over 

mijn wietplantage zit er nu niet meer in. Ik ga flink wat 

inkomsten missen. Dat is voor mij ondenkbaar. Mijn 

baan bij de Diplomatieke Dienst in Den Haag komt 

trouwens ook in gevaar. Echt, zo word je als crimineel 

steeds verder naar de marges van de samenleving 

gedreven. Wij worden gedemoniseerd!

COLUMN GRASPOL

Je vindt dat er een hetze tegen hooligans wordt 

gevoerd?

- Ja. Het is allemaal begonnen met die Valentijn 

Driesen van De Telegraaf. Eerst had hij het gemunt 

op Ten Hag, en nu zijn wij trouwe supporters 

kennelijk aan de beurt. Los van de veiligheid zie 

ik echt geen enkel argument om bivakmutsen en 

capuchons in voetbalstadions te verbieden. Zeker 

niet bij uitwedstrijden. De regering doet er echt 

alles aan om ons het leven onmogelijk te maken. 

Waar eindigt dit? Straks gooien ze ons nog in de 

gevangenis. Let op mijn woorden.

Hoe nu verder Willem?

- We gaan ons wel aan de wet houden. We zijn 

nu eenmaal nette mensen. De rechtsstaat vind ik 

belangrijk. Als je toch dagelijks in het nieuws ziet 

waar mensen allemaal toe in staat zijn, daar kan ik 

heel somber van worden. Wat bezielt die mensen? 

Heb je wel eens een boerka overwogen?

- Dat heb ik ooit één keer geprobeerd. Maar het 

is erg lastig bier drinken met zo'n ding. Bovendien 

vertrouwen mensen alcoholdrinkende boerkadragers 

niet. Je valt door de mand. Ik zie overigens wel een 

lichtpuntje temidden van al die misère. Met zo'n 

bivakmuts op mijn kop houdt iedereen mij in de 

gaten. Waarschijnlijk kan ik straks zonder bivakmuts 

ongestoord mijn gang gaan. Ze herkennen mijn 

gezicht toch niet....

HET IS LASTIG BIERDRINKEN 
MET EEN BOERKA
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HOE IS HET MET....
ROBBIE HEERINGS

Terug in de tijd

Onlangs las ik in het dagblad een 

opmerkelijk artikel over ene Antonius 

Heerings (1840 – 1886) uit Heeze 

die als zouaaf van 1866 tot 1870 

in het pauselijk leger als volontair 

heeft gediend ter verdediging van 

de Pauselijke Staat in Italië. Gezien 

de avontuurlijke inborst van deze 

Antonius, stond voor mij welhaast 

vast dat dit een verre voorvader 

moest zijn van Robbie Heerings, 

onze hoofdpersoon in deze LINK-

editie. Navraag hierover bij Robbie 

bevestigden mijn vermoedens en 

verhoogde bovendien mijn interesse 

in deze nazaat.

Voetbal, voetbal en 
voetbal

Laten we beginnen met de sportieve 

carrière van Robbie. Als het aan hem 

had gelegen was hij, direct nadat hij 

amper nog kon lopen, lid geworden 

van de RKSV Heeze, zo idolaat was 

hij toen al van het voetbalspelletje. 

Een toen al gevaarlijke weg (zonder 

fietspad) richting sportpark via de 

Oude Stationsstraat, Nieuwendijk, 

Ginderover en Sterkselseweg, én 

een overbezorgde vader Eddy 

Heerings stonden een vroegtijdig 

lidmaatschap echter in de weg. 

Vader Eddy, zelf een fervent 

voetballiefhebber, was vroeger lange 

tijd de drukbezette eigenaar van een 

loodgietersbedrijf.  Als overbezet
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ROBBIE HEERINGS

baasje kon hij zeer tot zijn spijt niet de tijd 

vrijmaken om zoonlief Robbie elke zaterdag 

en op trainingsavonden te begeleiden richting 

het Lambrek.  Dus werd aan Robbie de belofte 

gedaan dat, zodra hij zelfstandig kon fietsen, 

hij lid mocht worden van de RKSV Heeze.  Zo 

geschiedde dus dat Robbie, vergezeld van 

moeder Heerings, zich op negenjarige leeftijd als 

lid liet inschrijven bij toenmalig bestuurslid Cees 

Klap.

Begonnen in het E2-jeugdteam van RKSV 

Heeze - destijds gevestigd op het direct naast 

de Sterkselseweg gelegen voetbalterrein met 

als enig comfort een betonnen kleedlokaal met 

dito trog en voorzien van koud stromend water 

- heeft Robbie vervolgens de diverse jeugdteams 

doorlopen. Warme herinneringen heeft Robbie 

aan zijn jeugdjaren overgehouden met name 

van de tijdelijke verhuizing naar het sportpark in 

de Ds. Kremerstraat (het huidige korfbalterrein). 

Deze tijdelijke maar erg sfeervol aangelegde 

velden op sportpark de Weibossen, omringd 

door bosjes, bomen, struikgewas en anderszins 

groene aanplant, voelde aan als de geborgenheid 

van een cocon, aldus filosoof Heerings. 

Vanwege de (te) hoge klasse-indeling van de 

diverse jeugdteams waarin Robbie speelde - en 

ondanks de aanwezigheid van veelbelovende 

aankomende jeugdspelers - is Robbie met geen 

enkel jeugdteam ooit kampioen geworden. Hij 

heeft er zelfs niet aan mogen ruiken, aldus de 

eerlijkheid zelve.

Na een giga mooie tijd in de jeugdafdeling - 

ondertussen was sportpark Het Lambrek geheel 

aangelegd en ingericht - werd Robbie uitverkoren 

en toegelaten tot de seniorenselectie alwaar hij het 

1e elftal regelmatig afwisselde met het 2e elftal (en 

andersom). Heeze 1 speelde in die periode in de 

onderafdeling van de KNVB waar lichtgewichten als 

Robbie Heerings niets te zoeken hadden omdat 

deze bijna wekelijks onder de graszoden werden 

geschopt (de omschrijving welke Robbie hiervoor 

gebruikt heb ik helaas moeten censureren). Na 

enkele jaren hield hij het dan ook voor gezien en 

zocht zijn heil bij DVS in Aalst - toen 3e klasse KNVB 

- alwaar hij enkele jaren nog heeft mogen spelen 

in het 1e elftal met o.a. de latere profvoetballer 

en trainer Nicky van Breemen.  Totdat de SV 

Braakhuizen (met o.a. Wiljan van Vijfeijken in 

haar gelederen) Robbie in het vizier kreeg en 

hem inviteerde om hun vaandelteam te komen 

versterken. 

Zoals elke geboren en getogen Heezenaar welke 

zijn voetbalgeluk elders denkt te vinden, koos ook 

Robbie na enkele seizoenen eieren voor z’n geld 

en verruilde zijn toenmalige club voor die enige 

echte club in onze mooie Parel van Brabant waar 

menig roots diep geworteld ligt.  Robbie was op 

dat moment nog slechts 26 jaren jong en genoot 

van toenmalig trainer Hans Manders het volste 
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vertrouwen hetgeen hem direct een vaste 

plaats in het 1e elftal opleverde.  Dit keer 

echter niet als voorhoedespeler - waar hij 

gezien zijn snelheid thuis hoorde - maar 

als rechtsback.  Ondanks alle protesten 

van Robbie richting Hans dat hij in zijn hele 

leven nog nooit één minuut verdedigd had, 

bleef Hans van mening dat Robbie vanwege 

zijn snelheid als opkomend back meer 

schade kon aanrichten bij de tegenstanders 

dan op welke andere positie dan ook. En 

jawel hoor, Hans kreeg - zoals meestal - 

gelijk en Robbie moest erkennen dat hij 

uiteindelijk bijzonder in zijn element was 

met deze nieuwe positie.

Na een onderbreking als gevolg van een 

‘sabbatical year’ waarin hij samen met 

echtgenote Georgine een wereldreis 

ondernam (doch hierover straks meer), 

was hij dientengevolge een vol jaar uit 

de running. Na thuiskomst met een volle 

koffer aan levenservaring doch ook met een 

conditie die vergelijkbaar was met ‘n natte 

dweil,  ging hij op zijn 29e levensjaar in op 

het verzoek van Otto Methorst (trainer 3e 

elftal) om dit team te komen versterken 

als laatste man. Zelfs Ad Vaassen (destijds 

hoofdtrainer) trok aan Robbie om hem 

opnieuw voor het 1e elftal te interesseren. 

Maar Robbie koos uiteindelijk voor het 

3e elftal waarin hij nog een achttal jaren 

zonder stress en met heel veel plezier heeft 

gespeeld en zelfs nog drie keer kampioen 

is geworden met dit team dat voornamelijk 

bestond uit oud- 1e elftalspelers, aangevuld 

met enkele beloften. ‘De mooiste periode uit 

mijn voetbalcarrière,’ aldus Robbie.

Doch ook het mechaniek van Robbie 

ontkwam niet aan slijtage (o.a. hernia) 

waardoor hij - na nog enkele jaren 

zaalvoetbal te hebben gespeeld in het team 

van Pérez - rond zijn 40e jaar er definitief 

de brui aan gaf en het prestatieve voetbal 

vaarwel zei.

‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’ 

is een uitdrukking welke ook op Robbie 

van toepassing werd toen hij door Ronald 

Methorst (destijds een groot animator in 

het ‘twidde’) gevraagd werd om trainer 

te worden van het 2e elftal hetgeen hij 

dan ook vijf jaren met volle overgave en 

overtuiging heeft gedaan. Het verzoek 

van toenmalig voorzitter Harrie van 

Overveld om hiervoor het vereiste KNVB-

trainersdiploma te gaan halen viel echter 

faliekant verkeerd uit. Reeds tijdens de 

eerste les - na amper een kwartier - kreeg 

Robbie zijn eerste en tevens laatste 

aanvaring met de KNVB-docent (’n broekie 

dat pas kwam kijken) die Robbie op 

autoritaire wijze wel eens zou vertellen 

hoe de vork in de steel stak. ‘Niks dan 

theoretisch gelul’ volgens Robbie die het 

allemaal veel beter wist dan zijn docent 

(hoezo eigenwijs?). 
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Sabbatical year
Het ondernemen van avontuurlijke reizen heeft Robbie 

niet van vreemden. Tijdens zijn jeugdjaren gingen vader 

en moeder Heerings met het voltallige gezin (7 man sterk) 

regelmatig op vakantie, iets wat in die tijd vrij ongebruikelijk 

was. De bedrijfsbus van vader Eddy werd tijdens zo’n 

vakantietrip omgetoverd tot voorloper van de huidige 

camper. De voorraad koperen leidingen, fittingen en ander 

loodgietersgerei welke in de laadruimte lagen opgeslagen 

moesten plaatsmaken voor extra (tijdelijke) banken en 

stoelen waarin het hele gezin met het nodige gerief 

plaatsnam. De slaapmatrassen, tenten, het keukengerei 

en overige kampeerbenodigdheden werden op de bus 

gehesen en met touwen vastgesjord. De vlucht naar Egypte 

kon beginnen…..!

Het reizen was Robbie dus met de paplepel ingegeven 

en hij besloot dan ook - als midden twintiger - om samen 

met zijn inmiddels verworven maatje en partner Georgine 

al ‘backpackend’ een vol jaar de wereld rond te trekken. 

Geen mens die hiervan opkeek.  Zowat geheel Oost- en 

Zuidoost-Azië met landen als Turkije, Iran, Pakistan, India, 

Thailand, Filipijnen, Hongkong, Maleisië, China en noem 

ze maar op, hebben beiden op de bonnefooi doorkruist. 

Over de vele ups en downs welke zij daarbij hebben 

doorstaan raakt Robbie nog steeds niet uitgesproken. 

Helaas kan ik, vanwege ruimtegebrek, hiervan geen verslag 

doen in deze LINK-editie maar u kunt deze avontuurlijke 

belevenissen teruglezen in de memoires welke binnenkort 

over Robbie verschijnen.  Eén dieptepunt van deze reis wil 

ik de LINK-lezers echter niet onthouden. Het betreft hier 

hun gedwongen verblijf van drie dagen in een Filipijnse 

bajes - een soort opvangcentrum voor ongewenste 

vluchtelingen - e.e.a. vanwege incomplete papieren, 

tickets o.d.  Pas na interventie van de Nederlandse 

ambassade kregen zij zowaar na twee dagen wat te 

eten en werden na drie dagen ontberingen te hebben 

doorstaan op transport gezet naar elders. 

Zelfs na afloop van deze niet geringe onderneming bleef 

het globetrottergevoel aan Robbie knagen en besloot hij 

alras de roots te gaan verkennen van de bluesmuziek, 

zijn andere grote hobby naast voetbal. Hij toog hiervoor, 

vergezeld door André d’n Bels (insiders weten wie ik 

bedoel) richting Mississippidelta (USA) alwaar hij in 

steden als Memphis, Nashville en New Orleans de groten 

der aarde in levenden lijve heeft mogen aanschouwen. In 

één woord geweldig, fantastisch, onvergetelijk…(nou ja, in 

drie woorden dan) !

Maar ook reizen naar Sulawesi (waar de roots van 

Georgine liggen) alsmede Laos en Vietnam (samen met 

Wiljan van Vijfeijken) werden in die jaren bezocht.

Tijdens weer een heel ander soort vakantie in Europa, 

samen met partner Georgine en twee van hun beste 

vrienden (om privacy redenen noem ik hiervan niet 

de namen) richting Hongarije, besloot dit illustere 

gezelschap in een verdwaasde bui om te gaan recreëren 

op een naaktcamping. Hilariteit alom natuurlijk, vooral 

tijdens sport en spel bij het aanschouwen van al die 

zwabberende, vaak oudere, verlepte lichaamsdelen.  

Zelfs tijdens regenachtig weer werd naakt gerecreëerd, 

zij het dan voorzien van…..regenlaarzen en hoofddeksel. 

Kan de lezer zich hierbij een beeld vormen…?
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Maatschappelijke carrière
Effe serieus ! Wie zou denken dat vader Eddy 

Heerings zijn goedlopende loodgietersbedrijf 

op latere leeftijd zou overdragen op een van 

zijn zonen heeft het faliekant mis. Eddy  gunde 

het zijn kroost niet om deze op te zadelen met 

grote zorgen en vele stressmomenten die een 

eigen onderneming impliceren. Wat nu gedaan 

? Goede raad is duur, doch werd geboden 

door Dakdekkersbedrijf Van Hoek dat Robbie 

graag onder zijn hoede nam en alwaar hij zich 

in no-time ontplooide tot voorman-dakdekker 

hetgeen dit bedrijf geen windeieren heeft 

gelegd (geintje natuurlijk, want tot op de dag 

van vandaag is men bij de fam. Van Hoek bezig 

de hierdoor opgelopen schade in te halen).

Gelukkig bood partner Georgine uitkomst. 

Want door haar mooie en solide fulltime 

baan in de maatschappij werd gezamenlijk 

overeengekomen dat Robbie de taak op zich 

zou nemen om beide inmiddels verkregen 

kinderen gedurende de schoolgaande jaren zo 

goed en zo kwaad mogelijk te begeleiden en 

het aanverwante huishouden te bestieren. Kortom, 

Robbie werd ‘huisman’.

Toen de kinderen waren uitgevlogen kwam 

tijd vrij om aan een serieuze opleiding voor de 

verdere toekomst te gaan denken. Cursussen 

werden gevolgd en diploma’s werden behaald, 

o.a. op gebied van sportmassage, sportfysio en 

sportinstructie waardoor hij inmiddels alweer 

menig jaartje als zelfstandig ondernemer in 

sportbegeleiding zijn kostje bij elkaar scharrelt.  

Op Kempenhaeghe is Robbie een vaak en graag 

geziene begeleider op sportgebied voor kinderen 

met een lichamelijke- en/of geestelijke beperking. 

Maar ook individuele- dan wel groepsbegeleiding 

op hoger sportniveau behoort inmiddels tot zijn 

corebusiness.

Call my job
Al eerder maakten we kennis met de voorliefde 

van Robbie voor de blues- en met name de blues/

rockmuziek. Dit genre muziek dat oorspronkelijk 

door Afrikaanse slaven tussen 1860 en 1900 

in Amerika werd geÏntroduceerd om uiting te 

geven aan hun lijden en onderdrukking, raakte bij  

Robbie emotioneel de gevoelige snaar. Zodanig 

dat hij besloot tot het oprichten van een eigen 

blues- en rockband onder de naam ‘Call my Job’ 

(nadien ‘Caddilac Walk’).  Robbie - als leadzanger 

en ‘frontman’- wist in no time een aantal rasechte 

Heezer muzikanten om zich heen te vergaren met 

o.a. die andere legendarische leadzanger Niek 
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van Gennep, Bart van Hoek (gitaar), Gerard 

Berkers (basgitaar), Jos Bruisten (contrabas), 

Jan Scheutjes (drums), Sjaak Loog (piano) en 

gecompleteerd met regelmatige ondersteuning 

van saxofonist Peter Maas.  Naast de inmiddels 

legendarische optredens op diverse festivals 

en cafés tot ver in de regio, spraken echter 

de wekelijkse repetities nog het meest tot 

de verbeelding van de bandleden. Tot diep 

in de nacht werd in de ge-improviseerde 

repetitieruimte (een eigenhandig in elkaar 

geknutseld hok in een verloren ruimte van een 

reeds eerder genoemd dakdekkersmagazijn) 

gediscussieerd over o.a. de blues, vrouwen, 

voetbal en politiek. En..oh ja, er werd ook nog 

gerepeteerd. 

Last but not least
Als een rode draad slingert het Brabantsedag-

fenomeen door het leven van Robbie Heerings. 

Hoe kan het ook anders met een vader die 

aan de wieg heeft gestaan van dit spektakel 

en wiens afbeelding uit eerbetoon in de vorm 

van een bronzen sculptuur op een sokkel het 

Wilhelminaplein siert. Nog vóórdat Robbie kon 

lopen werd hij reeds door vader Eddy tijdens de 

optocht - met zijn eigen Heeringsgroep - op de 

boerenkar gedeponeerd om daarna decennialang 

de meest fraaie en kunstzinnige creaties uit te 

beelden. Dit was Robbie op het lijf geschreven, ’n 

rasechte levenskunstenaar!  

Voetbalvisie door Robbie Heerings

‘Voetbal is een fantastisch leuke bezigheid maar 

de randverschijnselen zijn nog het allerleukst’.   

Met alle respect voor het competitieve element 

binnen onze voetbalvereniging, dient men niet 

uit het oog te verliezen dat het hier ‘slechts’ een 

amateurvereniging betreft waarbinnen gezelligheid, 

saamhorigheid en intermenselijk contact, verkregen 

door het organiseren van El Grisio’s, Engelandreizen, 

‘derde’ helften etc. het allerbelangrijkst zijn. In elk 

geval hebben deze eigenschappen mij nog enigszins 

op het rechte pad kunnen houden.

Was getekend: Robbie Heerings
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Actie Rabobank Clubsupport

De actie Rabobank Clubsupport heeft maar liefst € 

1.244,92 opgeleverd. Penningmeester Hans Dekker 

nam de cheque in ontvangst.

Langs deze weg wil RKSV Heeze iedereen die zijn/

haar stem(men) aan RKSV Heeze heeft gegeven, heel 

hartelijk bedanken!

Ben jij rekeninghouder bij de Rabobank maar 

heb je dit jaar (nog) niet gestemd, maar zou je dat 

volgend jaar wel willen? Word dan eerst lid van de 

Rabobank. Het is helemaal gratis. Via de website 

van de Rabobank kun je je aanmelden als lid (www.

rabo-clubsupport.nl). Je zult dan volgend jaar een 

stemkaart ontvangen, waarmee je 5 stemmen kunt 

verdelen aan verenigingen en clubs. Je kunt maximaal 

2 stemmen aan één organisatie geven. Je kunt dus 

meerdere clubs / verenigingen blij maken met jouw 5 

stemmen. Doen!

 

Algemene Ledenvergadering

In zijn voorwoord informeerde Paul Krieckaert je al over 

de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 1 

november j.l. Max Beerkens neemt zitting in het bestuur 

en volgt Hans van Lierop op. Hieronder een nieuwe foto 

van het bestuur. 

 

Bestuur vlnr rechts: Hans Dekker (penningmeester), 

Max Beerkens (voetbalzaken senioren), Peter Bancken 

(voetbalzaken jeugd), Gernie Henselmans (secretaris), 

Monique Moerenhout (organisatie), Peter Vertogen 

(facilitair), Paul Krieckaert (voorzitter). 

CLUBPAGINA

Team van de maand

Na een jaartje van afwezigheid heeft het bestuur besloten 

dit seizoen weer te starten met “Het team van de maand”. 

Het gaat hier om de heren en dames senioren.

Het bestuur kijkt elke maand welk team een uitzonderlijke 

prestatie geleverd heeft. We kijken niet alleen naar 

sportieve prestaties, maar ook naar wat het team voor 

de club betekent. Denk hierbij aan het leveren van 

scheidsrechters of iets organiseren in kantine. Met andere 

woorden, hoe sociaal beweegt het team zich binnen de 

club.

Het team van de maand wordt via onze website bekend 

gemaakt en de prijs 5 bierkaarten kan dan aan de bar 

worden opgehaald.

Dus heren en dames laat je van je beste kant zien niet 

alleen op het veld maar ook daar buiten. Iedereen veel 

succes gewenst! 
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RKSV HEEZE 90 JAAR
In 2020 bestaat onze vereniging 90 jaar en 

dit laten we uiteraard niet onopgemerkt 

voorbijgaan. Al enige tijd is er achter de 

schermen een projectgroep jubileum bezig 

met de voorbereidingen. Noteer alvast de 

datum van het feestweekend: zaterdag 13 en 

zondag 14 juni. Nadere informatie volgt.

Oktoberfest succes
Op 6 oktober vond het Oktoberfest plaats, 

georganiseerd door Heeze 5. Het  was een 

supergezellige middag. Velen waren gekleed in 

passende Tirolerstijl. Geweldig!  zondag 14 juni. 

Nadere informatie volgt.

CLUBPAGINA

AGENDA

Beste sponsoren,
Zoals u wellicht bekend, verzorgt RKSV Heeze 9x per jaar ons prachtige clubblad de 
LINK.

Dat wij heel erg blij zijn om u sponsor van RKSV Heeze te mogen noemen, mag 
duidelijk zijn.
Daarom hebben wij voor u een nieuwe manier bedacht, om uw product of dienst bij 
de lezers van de LINK (oplage 1000 exemplaren) onder de aandacht te brengen. U 
zorgt zelf voor de 1000 flyers c.q. folders en wij zorgen ervoor dat deze met de LINK 
bezorgd wordt. Denk aan vacatures, een nieuw product, een actie, noem maar op. De 
kosten hiervoor bedragen slechts € 65,00 excl. BTW (éénmalig per uitgave).
Mocht u besluiten om een 3-jarig contract met ons af te sluiten voor een advertentie 
in de LINK, dan wordt uw flyer/folder GRATIS in een door u gekozen maand 
toegevoegd.
Uiteraard zijn er nog vele andere sponsormogelijkheden.

Heeft u interesse? Neem contact op via sponsor@rksvheeze.nl.
Met sportieve groeten,
Sponsorcommissie
RKSV Heeze
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Tom Krieckaert speelt 250e wedstrijd 
voor Heeze 1
Zondag 6 oktober speelde aanvoerder Tom Krieckaert zijn 

250e wedstrijd in Heeze 1. Voor de wedstrijd werd hij in het 

zonnetje gezet. De stromende regen mocht de pret niet 

drukken. Kleine Boet en Tanya waren van de partij, net als 

(o)pa Paul.

Proficiat Tom!

CLUBPAGINA

20 november: Sinterklaas

27-28 december: Kersttoernooi zaal

4 januari:  Nieuwjaarsreceptie

5 april:   Seniorenmiddag (onder voorbehoud ivm  

    heeze1) 

10-13 april:  Engelandreis (heenreis)

22-25 mei: Engelandreis (ontvangst)

24 mei:  Eind BBQ

25-27 mei:  Engelandreis (ontvangst) 

13-14 juni:  Jubileumweekend 90 jarig bestaan

 

13 juni:   Clubdag / Penaltybokaal

19 t/m 21 juni:  El Grisio kamp

AGENDA

Verhuisd? Nieuw emailadres? 

De enige juiste manier om wijzigingen door te geven, is via 

de ledenadministratie. Dus ben je verhuisd, heb je een ander 

emailadres, een ander telefoonnummer, banknummer of wat 

ook, geef het s.v.p. door aan de ledenadministratie. Zo zorgen we 

ervoor dat de basisadministratie van de club actueel is. 

Dus: geef het niet alleen aan je leider door, maar zeker ook aan 

de ledenadministratie! Zo voorkom je dat je belangrijke informatie 

vanuit de club mist. 

Bij voorkeur doorgeven via de website: menu “Ledenadministratie”  

/“doorgeven wijzigingen”. 

Dank je wel!! 
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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Er stond voor beide teams natuurlijk heel wat op 

het spel. Als Ajax de wedstrijd zou verliezen zou er, 

volgens verschillende media, sprake zijn van een crisis. 

Ajax is natuurlijk de grote favoriet dit seizoen, voor 

PSV de taak het tegendeel te bewijzen. Zo was het dus 

voor beide teams een heel belangrijke wedstrijd al 

vroeg in het seizoen. 

De wedstrijd kwam langzaam op gang. De eerste echte 

grote kans kwam op naam van de Amsterdammers. 

De thuisploeg gokte op de snelle counter die ze in 

huis heeft, maar echt gevaarlijk wist ze op die manier 

niet te worden. De counters werden vaak onzorgvuldig 

uitgespeeld. 

Ajax brak de ban met de 0-1 via Quincy Promes. Tadic 

schermde de bal goed af en legde de bal goed klaar 

voor de nummer 11 van de Amsterdammers. Het 

meeste gevaar  van de gastheren kwam via Ihattaren. 

De 17-jarige spelmaker zorgde voor vele kansen. Een 

fraaie vrije trap van hem werd door keeper Onana 

knap uit het doel gehouden. Na een schitterende 

actie van Ihattaren legde hij de bal mooi neer voor 

de inkomende Bruma, maar Bruma wist de kans niet 

af te maken. Ajax had het meeste balbezit, maar PSV 

werd gevaarlijk. Dit leidde uiteindelijk tot de goal van 

Malen. De man in vorm. 

De topper eindigde in 1-1. Er kunnen dus nog zeker 

geen conclusies getrokken worden over de titelstrijd. 

Een ding is wel zeker; de titelstrijd blijft spannend. 

PSV-Ajax, altijd een spannende en beladen wedstrijd. De twee beste teams van de Eredivisie maken er vaak een 

spektakel van, maar helaas was dat in deze wedstrijd niet echt het geval…
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Natuurlijk wisten we in de winter al dat 

Frenkie de Jong naar het grote Barcelona 

zou gaan, maar op 18 juli zag Ajax 

andermaal een bedrag van ongeveer 75 

miljoen naar zich toekomen. De Ligt ging 

naar Juventus, de onbetwiste kampioen 

van Italië.

Doordat Frenkie in de winter al wist 

waar hij heen zou gaan, had hij lang 

de tijd om zich rustig een beetje aan 

te passen. De taal leren, het spel van 

‘Barca’ beter leren kennen, maar De Jong 

had dat helemaal niet. Mathijs wist aan 

het begin helemaal niet waar hij heen 

zou gaan. Werd het Juventus, werd het 

ook Barcelona of misschien nog een 

stap naar het Manchester City van Pep 

Guardiola!? Het werd een soort van 

soap waar Mathijs nou heen ging. Hij 

trainde op een gegeven moment weer 

een paar dagen mee bij Ajax voor de 

voorbereiding. Uiteindelijk is het dus 

Juventus geworden. Maar hoe gaat het 

nu met onze twee grootverdieners?

Nadat Frenkie terugkwam van vakantie, 

ging hij eerst opzoek na een huisje in 

de megastad in Spanje. Ook begonnen 

de eerste trainingen van zijn nieuwe 

club al, nog wel zonder de grote sterren 

als Messi en Suarez. De Jong mocht 

meedoen met de oefenwedstrijden 

tegen bijvoorbeeld het Japanse team 

Vissel Kobe van Ineasta en het Napoli 

van Dries Mertens. In die wedstrijden 

maakte hij een erg grote indruk en nu 

denkt iedereen ondertussen dat het 

de komende 10 jaar een basiskracht 

gaat worden van Barcelona, maar 

het probleem was dat hij nog niet samen had 

gespeeld met de tweede aanvoerder van Barca: 

Sergio Busquets, die op de positie speelt waar 

Frenkie ook wil spelen. Natuurlijk kreeg Busquets 

voorrang aan het begin van de competitie en dus 

moest De Jong een plekje opschuiven naar links. 

Maar je merkte aan alles dat de eerste wedstrijd 

Frenkie niet goed afging. De altijd rustige jongen 

uit Arkel moest ineens veel meer lopen, een stuk 

meer richting de aanval en kreeg de bal niet 

vaak. Ook als hij de bal terugvroeg werd hij vaak 

overgeslagen door zijn teamgenoten.  Eigenlijk 

begon het pas een beetje te lopen in de wedstrijd 

tegen Valencia, waar onze eigen Jasper Cillesen 

op goal staat. De Jong maakte in die wedstrijd 

zijn eerste doelpunt en gaf ook zijn eerste assist. 

De laatste wedstrijden mag hij wat meer vanaf 

zijn vertrouwde positie spelen en gaat het steeds 

beter.

JEUGDREDACTIE
Tekst: JOEP VAN MIERLO

HOE IS HET MET DE TWEE 
GOUDHAANTJES?
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Dan Mathijs de Ligt, hij heeft een stuk 

minder de tijd gehad om zich voor te 

kunnen bereiden ten opzichte van Frenkie. 

Iedereen was alweer in training toen Mathijs 

werd aangetrokken. Ook hij heeft wat 

opstartprobleempjes. Hij stond de eerste 

wedstrijd niet in de basis, omdat de twee 

beste verdedigers van Italië, Bonucci en 

Chiellini, daar stonden. De laatste van de 

twee scheurde op de training zijn kruisband 

waardoor hij er minimaal een half jaar uit 

is en dus De Ligt minuten mag maken. De 

eerste wedstrijd verliep alleen dramatisch 

voor hem. Tegen het Napoli van Dries 

Mertens en de net overgekomen Hirving 

Lozano speelde De Ligt een slechte pot. Ze 

wonnen wel met 4-3 maar bij alle 3 de goals 

van Napoli dacht je toch: had Mathijs de Ligt 

hier niet wat meer mee kunnen misschien 

zelfs wel moeten doen!? En ook de wedstrijd 

daarna tegen Fiorentina verliep het weer 

niet zo als het hoort. Het is nog niet de oh 

zo sterke en betrouwbare verdediger van 

Ajax destijds, maar ik denk dat we hem 

gewoon even de tijd moeten geven om 

zich zelf een beetje aan te passen aan het 

Italiaanse voetbal en dat het dan allemaal 

wel goed komt met Mathijs de Ligt.

Frenkie en Mathijs hebben dus eigenlijk 

beiden een lastig begin. Frenkie staat 

dan wel in de basis, maar begon ook 

niet heel goed. Ook al is hij nu al meer 

een bepalende speler aan het worden. 

Ondanks dat ze het beiden lastig hebben, 

heeft iedereen toch het gevoel dat het 

wel goed gaat komen, niet zoals andere 

spelers die vroeg naar het buitenland 

gaan en er daar achter komen dat de 

Eredivisie toch wel een redelijk hoog 

niveau was. Ze komen er wel, dat is het 

motto voor de twee nieuwe supersterren 

van Nederland!
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