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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

MASTERPLAN 
LAMBREK

Op dit moment hebben we 
een project, samen met de 
gemeente, Kempenhaeghe en de 
hockeyclub, om te kijken naar een 
combinatie van vernieuwingen op 
het Lambrek. Kunstgras is één 
van de onderwerpen, maar ook 
kleedkamers en energiebesparende 
maatregelen staan hoog op de 
agenda. Ik kan me voorstellen dat 
mensen dan denken: waarom is 
daar “een masterplan” voor nodig?

Welnu, we moeten hier verder kijken dan volgend 

seizoen. Waar gaat het naartoe met het aantal 

vrouwelijke spelers? Hoeveel leden zullen we over 5 

jaar hebben? En hoe run je tegen die tijd een club? 

En hoe gaan we om met de explosie is energiekosten 

en ook vrijwilligerskosten? Kunnen we die allemaal in 

de contributie verwerken? Hoeveel leden moet je als 

club hebben om in de toekomst nog de organisatie 

rond te kunnen krijgen? Welke sporten komen er nog 

bij op het Lambrek? Gaan we ook overdag activiteiten 

zien op het Lambrek? Enfin, 1001 vragen en daarom 

moeten we even wat dieper gaan om niks over het 

hoofd te zien. Ik zal u regelmatig berichten over de 

voortgang.

Sprekend over kunstgras: op dit moment hebben 

we problemen met “engerlingen” op het hoofdveld 

en op veld 2. Dat is een lastig probleem dat zich 

niet zomaar op laat lossen. Gelukkig hebben we 

voorlopig voldoende capaciteit en hopen we op 

een spoedige oplossing. Wat zo’n probleem wel 

weer laat zien, is dat we toch altijd weer mensen 

hebben die dan opstaan om mee te werken aan een 

oplossing. Dank aan alle mensen die meegewerkt 

hebben (maandagochtendploeg, hekkenzetters, 

veldverzorgers).

Op deze plaats moet ik natuurlijk ook iets zeggen 

over onze “core business”: het voetbal. We zijn 

weer aan een nieuw seizoen begonnen. Voor de 

jeugd is dat altijd weer een uitdaging, omdat spelers 

naar andere leeftijdscategorieën gaan, begeleiders 

wisselen, er wordt soms in andere klassen gespeeld 

etc. Bij de lagere senioren is dat altijd makkelijker, 

omdat daar weinig wijzigingen in de teams 

plaatsvinden. Bij de mannenselectie, dit jaar Heeze 

1, 2 en 3, is het dit jaar ook even wennen. Met name 

het inpassen van de jonge spelers is een puzzel. We 

spelen met Heeze 1 en 2 op hoog niveau en dan is 

het voor jeugdspelers niet altijd makkelijk om meteen 

in het begin van het seizoen er “te staan”. Geduld en 

vooral communicatie zijn dan belangrijk. We hebben 

steeds gezegd dat het tweede een opleidingsteam 

moet zijn voor het eerste. Dat betekent dus dat 

“oudere” spelers, die voetballend wel in het tweede 

horen, toch in het derde opgesteld kunnen worden. 

Natuurlijk moeten we dan wel concurrerende jonge 

vervangers hebben. Enfin, het ziet er goed uit, maar 

laten we ook even geduld hebben terwijl we de 

puzzel aan het leggen zijn.

Bij de vrouwen is er achter de schermen veel 

veranderd (zie vorige Link), maar de teams zijn 

vooralsnog niet gemixt met DOSL-speelsters. 

De samenwerking met DOSL zullen we continu 

evalueren, maar met een positieve grondhouding 

komen we een heel eind.

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Sinds 1998 woont Gerard (geboren te Son en 

opgegroeid in Eindhoven) met echtgenote Mariël 

(eveneens opgegroeid in Eindhoven) in Heeze, 

hiertoe min of meer overgehaald door een 

familielid van Mariël welk familielid toen al enige 

tijd in onze Parel woonachtig was. Beide kinderen 

zijn hier geboren én (hoe toevallig kan het soms 

zijn) door Rob Mutsaerts, als een van diens eerste 

sacramentele taken in Heeze, gedoopt. Gerald, 

in het dagelijkse leven zelfstandig ondernemer, is 

van origine een voetbaldier pure sang. Dit heeft 

hem in zijn jonge jaren, tussen alle studies door, 

gebracht tot het reserveteam van FC Eindhoven, 

gevolgd door het verblijf gedurende enkele jaren 

in het vaandelteam van De Valk. Graag had hij 

(achteraf) wel eens mee willen maken hoever hij op 

voetbalvlak had kunnen komen als niet zijn studie 

destijds prioriteit had gekregen. Helaas Gerald, we 

zullen het nooit meer aan de weet komen.

Met deze voetbalachtergrond bracht hij zoon 

Rick reeds op vijfjarige leeftijd naar het Lambrek 

om diens kwaliteiten in clubverband te testen. 

ALS VANZELF-
SPREKEND LEIDER

Op het moment dat ik ten huize van de familie Van Kollenburg arriveer, is 
gezinshoofd Gerald (53 jaar), nog bezig aan zijn dagelijkse wandeling met 
viervoeter, golden retriever Joy (4 jaar), terwijl ik in mijn naïviteit altijd heb 
gemeend dat dit een taak voor de kinderen betrof, maar dit terzijde. Zoon 
Rick (15 jaar) en tweelingzus Feline, wekken niet de indruk dat zij het oneens 
zijn met de situatie. Inmiddels word ik door moeder Mariël voorzien van ’n 
heerlijke kop koffie en arriveert Gerald al spoedig zodat ons gesprek kan 
beginnen.

Tevergeefs, Rick was op die leeftijd meer 

geïnteresseerd in de structuur van het gras en de 

bloemetjes welke hiertussen welig tierden, dan 

in de bal. Maar de aanhouder wint en op Ricks 

tiende verjaardag werd door Gerald opnieuw 

een poging ondernomen om de voetbalinteresse 

van zijn zoon te testen. Met behulp van Geralds 

coaching en leiderschap lukte het hem dit keer wél 

om voetbalinteresse bij Rick los te kweken. En als 

‘vanzelfsprekend’ is Gerald dus tot op de dag van 

vandaag de vaste leider, coach en trainer van het 

team van zoonlief.

Rick is begonnen in, wat toen nog heette de D3, 

gevolgd door de D2 waarmee hij zijn, tot nu toe, 

enige kampioenschap behaalde, vervolgens C2, 

C1 en tot slot B1 (JO17-1) alwaar hij als fanatieke 

middenvelder zijn wekelijkse kunsten vertoont 

en welk team hij een zeer warm hart toedraagt 

(het leukste team tot nu toe, aldus Rick). Naast 

voetballen is Rick tevens sinds enkele jaren 

toegetreden tot het scheidsrechtercorps en 

Naast voetballen is Rick 
tevens toegetreden tot het 
scheidsrechtercorps.

DE FAMILIE VAN GERALD VAN KOLLENBURG
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: CARLIJN STEENBAKKERS, GERNIE HENSELMANS

doet het ‘fluiten’ van wedstrijden momenteel 

haast even zo graag als voetballen. Rick vindt 

dat zijn voorbeeld navolging verdient maar tot 

zijn spijt ziet hij de laatste tijd steeds meer jonge 

scheidsrechters het corps verlaten. Hij vindt dit 

bijzonder jammer omdat het beleven van een 

wedstrijd door de ogen van een scheidsrechter 

meer begrip en respect oplevert voor diens 

optreden. Zoals het er nu naar uitziet, wil Rick als 

‘scheids’, mits dit te combineren blijft met zijn eigen 

teamwedstrijden, in elk geval doorgaan tot aan de 

senioren.

Hoewel in het bezit van enkele populaire 

voetbaltenues voorzien van aansprekende namen, 

geeft Rick toch te kennen niet te dwepen met een 

bepaalde club of sterspeler. Voor de volledigheid 

wil ik hier nog melden dat Rick op school gaat naar 

het Strabrecht-college alwaar hij in A(teneum)3 zijn 

beste beentje voortzet en waar hij de NT-richting 

volgt (natuur en techniek) met op dit moment een 

lichte voorkeur voor techniek.

Dochter Feline speelt dit seizoen voor het 2e 

jaar in meidenteam MO-17. Het zou dus even zo 

‘vanzelfsprekend’ zijn als vader Gerald ook dit team 

onder zijn hoede zou nemen, suggereer ik. Doch 

na ’n paar trainingen gegeven te hebben aan MO-

17 bevestigt Gerald dat hij het hiervoor benodigde  

engelengeduld helaas niet kan opbrengen. Feline 

zit daar overigens niet mee.

Feline erkent dat voor een optimale ontwikkeling 

op gebied van techniek, tactiek en fysiek, het 

beter was geweest om als voetbalmeid genoemde 

eigenschappen op te snuiven in een gemengd 

team (jongens/meisjes). Daarentegen is het volgens 

haar nergens zo beregezellig als binnen een 100% 

meidenteam. 
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“En vooropgesteld dat ik deze gezelligheid binnen het 

team erg belangrijk vind, proberen we daarnaast tóch, 

door ons stinkende best te doen, zo hoog mogelijk te 

eindigen”, aldus de wijze woorden van Feline.

“Dat voetbal bovendien niet per definitie een 

mannensport behoeft te zijn, bewijzen onze nationale 

voetbaldames maar al te graag door Europees 

Kampioen te worden, iets wat onze nationale 

mannenploeg vooralsnog niet zal lukken”, zo vervolgt 

Feline, onze leeuwin in spé. En om echt álles 

aan de weet te komen over Feline, kan ik nog 

verklappen dat ook zij, evenals haar broer, het 

Strabrecht-college volgt en niet zo gesteld is op de 

Franse en Duitse taallessen, zo laat zij mij terloops 

nog even weten. 

Tot nu toe is ‘steun en toeverlaat’, ‘de spil waar 

alles om draait’, moeder en echtgenote Mariël, 

nog slechts amper in beeld geweest omdat zij 

op haar best is als zij in de luwte kan opereren. 

Wel wil zij graag bevestigen volledig achter het 

vrijwilligerswerk van manlief en de sportactiviteiten 

van beide kinderen te staan en hun daarin op 

allerlei manieren te steunen.

Mariëls sportieve voorkeur gaat uit naar de 

zwemsport. Zo heeft zij ruim 20 jaar zwemles 

gegeven in het Ir. Ottenbad in Eindhoven. 

E.e.a. heeft geresulteerd in het feit dat haar 

beide kinderen op 5-jarige leeftijd al vanaf de 

hoge duikplank het water in doken en op hun 

7e levensjaar reeds over alle zwemdiploma’s 

beschikten. 

Tot slot hebben we met z’n allen nog ’n poos 

gebrainstormd over het wel en wee van de 

clubvrijwilliger, waarbij ik met name de uitspraak 

van gezinshoofd Gerald hier wil citeren omdat 

deze, naar mijn mening, nog het dichtst de 

waarheid benadert: “Het probleem van vele 

vrijwilligers die een (jeugd)team begeleiden of coachen, 

zijn de ‘goede bedoelingen’ waarmee zij die taken 

trachten in te vullen. Je kunt het hen dan ook niet 

kwalijk nemen als er soms moet worden ingegrepen 

daar zij voor een juiste uitvoering van hun taken niet 

zijn opgeleid of voorbestemd. Wanneer dientengevolge 

binnen een team echter problemen ontstaan, wordt 

vanwege die ‘goede bedoelingen’ helaas vaak te 

laat (of helemaal niét) ingegrepen waardoor de 

in het team aanwezige rotte appels (kern van het 

probleem) het verpesten voor de goedwillenden, 

welke laatste dan vervolgens afhaken. Dit jaar is het 

helaas voorgekomen dat hierdoor een bepaald team 

incompleet werd en zich noodgedwongen moest 

terugtrekken uit de competitie, met achterlating van 

enkele gedupeerde jeugdspelers.” 

Naast het ontbreken van een juiste mentaliteit en 

doorzettingsvermogen (de grootste oorzaken van 

deze problematiek), vindt Gerald het overigens ook 

een taak van het bestuur om trainers/leider hierin 

te begeleiden en waar nodig corrigerend op te 

treden.

Met dank aan de familie Van Kollenburg voor hun 

gastvrijheid, verlaat ik hun gezellige woning en ben 

ik na vanavond weer flink wat wijzer geworden.

DE FAMILIE VAN GERALD VAN KOLLENBURG
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: CARLIJN STEENBAKKERS, GERNIE HENSELMANS

DE FAMILIE VAN GERALD VAN KOLLENBURG
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: CARLIJN STEENBAKKERS, GERNIE HENSELMANS

Graag had Gerard mee willen 
maken hoever hij op voetbalvlak 

had kunnen komen als...
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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

SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK  Fotografie: GERNIE HENSELMANS

VOL VERLICHTING
VOL INDUSTRIAL

De oplettende lezer heeft in de vorige uitgave van ons LINK-magazine 
voor het eerst de advertentie ter grootte van een halve pagina mogen 
aanschouwen van een onzer meest recente clubsponsors: VOL-Verlichting en 
VOL-Industrial. Het spreekt dan ook voor zich dat de RKSV Heeze, eigenaar 
Bas Wagemakers zeer dankbaar is voor zijn financiële ondersteuning en hem 
als dank hiervoor graag dit podium in LINK aanbiedt om zijn fraaie bedrijf te 
presenteren.

Ooit begonnen als ‘outlet’ is VOL (Verlichting-

Outlet-Leende,) inmiddels op bedrijventerrein ‘De 

Langstraat’ te Leende, uitgegroeid tot een van de 

grootste en best gesorteerde verlichtingswinkels 

in zijn soort.  Verdeeld over twee winkels, laat het 

bedrijf ons over een oppervlak van maar liefst ca. 

1000 m2. genieten van een divers aanbod op gebied 

van binnen- en buitenverlichting alsmede overige 

aanverwante accessoires. 

Met een inmiddels dikke 20 jaar ervaring in de 

verlichtingsbranche mag u van VOL-Verlichting een 

schat aan kennis en kunde verwachten, hetgeen 

Bas en zijn medewerkers u graag willen bewijzen. 

Gezien het grote en zeer uitgebreide assortiment, 

de scherpe inkoopprijzen en relatief lage 

huisvestingskosten, houdt VOL de prijzen laag en is 

de klant hierdoor dus automatisch verzekerd van 

uiterst concurrerende kwaliteitsartikelen voorzien 

van de allernieuwste trends.

“Licht is emotie,” aldus VOL-eigenaar Bas 

Wagemakers. “Met licht creëer je een bepaalde sfeer, 

een gevoel,” zo vervolgt Bas. “Vroeger was verlichting 

slechts bijzaak, momenteel maakt verlichting een 

belangrijk deel uit van het totaalconcept.”  En gezien 

het ruim aanwezige en zeer uitgebreide assortiment, 

reden genoeg om bij de aankoop niet over een 

nacht ijs te gaan en een gedegen en deskundig 

advies hiervoor gratis in ontvangst te nemen. Dat 

vinden ze bij VOL van het allergrootste belang want 

klanttevredenheid staat hier hoog in het vaandel 

geschreven. Desgewenst mogen artikelen door de 

klant op zicht worden meegenomen en, indien het 

product niet aan hun verwachtingen voldoet, worden 

teruggebracht.

Regelmatig plaatst VOL ook artikelen bij de klant 

thuis op proef zodat bekeken kan worden of de 

nieuwe aankoop harmonieert met de inrichting of 

overige verlichtingsarmaturen waardoor de klant er 

het juiste gevoel bij krijgt. Ook deze lichtadviezen aan 

huis doet VOL eveneens gratis en geheel vrijblijvend.

Als een soort ‘nagekomen bericht’ laat Bas ons 

nog weten dat een verhuizing aanstaande is naar 

een nieuw pand (de plek waar voorheen Celeste 

tuinmeubelen was gesitueerd) alwaar een nóg groter 

en breder assortiment zal worden getoond. 

Wij danken VOL-eigenaar Bas Wagemakers nogmaals 

voor zijn bijdrage en het in de RKSV Heeze gestelde 

vertrouwen en wensen Bas en zijn bedrijf alle succes 

voor de toekomst.
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Toch is het niet zomaar dat de pas 17-jarige 

Koen Meelen dit keer verkozen is tot 

superpromotor. Eerst vertelt hij over zijn 

voetbalcarrière tot nu toe. Al in de mini’s was 

hij actief op het Lambrek en daarna heeft hij 

alle jeugdcategorieën doorlopen. Nu is hij 

eerstejaars JO19-speler. Met name de laatste 

drie jaar ervaart Koen als hoogtepunt. “Niet 

zozeer door de sportieve prestaties, want zo 

goed zijn wij niet, maar wel de gezelligheid die 

heerst. We zijn drie jaar geleden min of meer 

per toeval bij elkaar in het team gekomen 

en sindsdien is er een hecht vriendenteam 

ontstaan.” Trainer Ruud Leijssen speelt daar 

een belangrijke rol in; hij mag dan ook niet 

onvermeld worden gelaten in dit opzicht! Koen 

staat ook vaak klaar als er een seniorenteam 

op zondag met te weinig spelers kampt en dit 

is nog al eens. “Zo heb ik al met wat nu Heeze 

6, 10 en 11 is een aantal keer meegedaan. Ook 

bij die teams ligt de lat sportief gezien niet zo 

hoog, maar ik vind het altijd super leuk om mee 

te doen!”

Enorme knipoog

Koen pakt zijn telefoon en laat mij een 

Instagrampagina zien van RKSV Heeze JO19-2. 

Hierop staan de nodige teksten van zijn hand. 

“Het is met een enorme knipoog bedoeld. 

Het lijkt te gaan over de meest serieuze 

zaken, zoals miljoenentransfers die na zware 

onderhandelingen toch tot stand zijn gekomen, 

maar het blijkt dan over een vriend te gaan die, 

omdat hij ook wel een keer wilde voetballen, 

aan het team is toegevoegd.” Voor de wedstrijd 

plaatst Koen een soort van voorbeschouwing 

en na afloop wordt de wedstrijd nog eens 

besproken. Uit de vele reacties die Koen 

ontvangt, mag blijken dat dit account 

gewaardeerd wordt.

Relaxte sfeer

Behalve als voetballer kunnen we Koen ook 

kennen als clubscheidsrechter. Toen hij 13 was, 

werd hij, samen met vele anderen, benaderd 

om te gaan fluiten. Na een interne cursus floot 

Koen al snel vele E- en F-wedstrijden. En binnen 

een jaar ging hij over naar “een groot veld”, 

2120

oftewel de C-en de D-jeugd. Jan van Maaskkers 

heeft hem altijd begeleid en is met hem mee 

op cursus geweest, waardoor Koen binnen 

onze vereniging alle wedstrijden waarvoor 

geen KNVB-scheidsrechter wordt aangesteld 

zou mogen leiden. “Ik vind het gewoon leuk om 

bezig te zijn met het spelletje, ik laat lekker veel 

doorvoetballen en ik vind het fijn om in positieve 

zin beslissend te kunnen zijn in een wedstrijd.” 

Koen heeft geen ambitie om hogerop te komen 

als KNVB-scheidsrechter. “Juist het fluiten van 

wedstrijden binnen de club bevalt me. Zo doe 

je ook iets voor de club en eigenlijk vind ik dat 

heel normaal.” Een jaarlijks hoogtepuntje wat 

betreft fluiten zijn de thuistoernooien. “De 

sfeer met de scheidsrechters onderling en de 

toernooicommissie is dan altijd zwaar relaxed!” 

Op de vraag wat hij nou zo leuk vindt aan het 

fluiten, blijft het even stil. “Maar mijn opa is 

ook altijd scheidsrechter geweest. Die heeft in 

het verleden de jeugd van PSV gefloten en was 

assistent-scheidsrechter in de toenmalige eerste 

divisie.” Ooit kreeg Koen van zijn opa een setje 

van een gele en rode kaart. Die zijn inmiddels zo 

oud dat het rood meer op oranje lijkt. Lachend 

sluit hij af: “Ik heb dat setje altijd bij me als 

scheids maar gelukkig heb ik die rode kaart nog 

nooit hoeven te tonen in de wedstrijd!” 

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

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

KOEN MEELEN

HEEL NORMAAL
OM IETS VOOR
JE CLUB TE DOEN

“Ik dacht: ze zullen wel door de superpromotors heen zijn, omdat ze mij 
vragen!” Koen valt met de deur in huis bij aanvang van ons gesprek dat 
dit keer niet in een huiskamer of op de voetbalclub plaatsvindt, maar in 
een klaslokaal, een locatie waarmee zowel schrijver als geïnterviewde  
vertrouwd zijn.
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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 

Hij hoefde niet lang na te denken en ondanks zijn 

drukke agenda vonden we snel een datum om 

terug te blikken op zijn mooie bijdrage aan de LINK. 

Op jonge leeftijd al stond hij en onder leiding van 

Rens Snoeijen aan de wieg van de LINK als (enige) 

fotograaf. 

Het kwam eigenlijk door zijn knieblessure dat hij 

als C-speler ging fotograferen bij wedstrijden. Met 

een knieschijf die net uit de kom was geweest 

kon hij uiteraard niet voetballen, maar hij wilde 

wel gewoon aanwezig zijn bij wedstrijden. Hij 

vond voetbal veel te leuk om te missen en hij 

wilde bij zijn teammaten van de C3 / C4 zijn. Met 

zijn fotocamera vermaakte hij zich ondanks zijn 

blessure uitstekend langs de lijn! Fotograferen was 

toen al zijn hobby/passie. Hij maakte actiefoto’s en 

funfoto’s, vooral van zijn teamgenoten. Er staat nog 

steeds een filmpje online van foto’s die hij maakte 

in 2007 (lol met C3). Je kunt zien dat hij toen al 

talent had voor fotograferen. Hij maakte foto’s 

van zijn eigen team, maar ook van andere teams. 

Victor: “Als de spelers van mijn eigen team aan de 

overkant waren, richtte ik de camera gewoon op 

een ander veld om daar actiefoto’s te maken. Zo is 

o.a. de allereerste cover van LINK 1 ontstaan.” 

De knieschijf die meerdere keren uit de kom 

ging (totaal 5x!) was behoorlijk bepalend in zijn 

voetbalcarrière, die overigens in Sterksel begon 

DOOR KNIEBLESSURE 
ONTDEKT ALS
ALLEREERSTE
LINK FOTOGRAAF
Victor Coffa (27) dacht: wauuuwww, al de 10e jaargang? toen 
ondergetekende hem vroeg om zijn medewerking voor dit artikel. 

waar hij woont. Victor voetbalde t/m de E-jeugd in 

Sterksel. Vanaf de D-jeugd (nu JO13) is hij in Heeze 

komen voetballen. Victor: “De meeste jongens 

gingen vanuit Sterksel bij DOSL voetballen, maar 

Rick Beenders en ik wilden in Heeze voetballen.” 

Laatstgenoemde is vorig jaar helaas veel te jong 

overleden en voetbalde nog in Heeze 7 (zie een 

artikel over Rick in LINK 6 van vorig seizoen). 

Door zijn vervelende knieschijf voetbalde hij met 

steeds meer angst voor zijn knie. Toen het weer 

eens zover was (uit de kom) heeft hij zichzelf 

gefilmd toen hij werd afgevoerd in de ambulance. 

Hoezo is hij gepassioneerd van beeldmateriaal?!

Maar hij herinnert zich ook nog heel goed dat zijn 

knieschijf ook in Engeland tijdens de beroemde 

“Engelandreis” uit de kom ging. Hij moest daar in 

het gips. Door het gastgezin waar hij verbleef is hij 

destijds heel goed opgevangen. En met de jongen 

waar hij toen verbleef heeft hij nog altijd contact via 

Facebook. Een paar jaar geleden hebben ze elkaar 

nog eens in de kantine van RKSV Heeze ontmoet. 

Victor heeft gevoetbald t/m Heeze 5 (senioren). 

Met zijn fotocamera
vermaakte hij zich ondanks
zijn blessure uitstekend.

10e JAARGANG LINK
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Met de A3 is hij trouwens nog kampioen geworden. 

Maar door de problemen met zijn knie is hij 

gestopt. Voetballiefhebber blijft hij wel; al járen 

heeft hij een seizoenskaart bij PSV. Met veel plezier 

bezoekt hij nog steeds wedstrijden van PSV. 

Afijn, gedurende knieblessures was Victor dus 

met fotocamera te vinden langs de lijn. Kennelijk 

bleef dit niet onopgemerkt. Want Victor werd door 

Rens Snoeijen gevraagd voor bij de LINK. In die 

tijd liep Victor stage bij tableaux. Hij volgde zijn 

opleiding als DTP’er (Desk Top Publisher) oftewel 

grafisch vormgever. Victor: “Bij tableaux heb ik 

tijdens meerdere stages heel veel geleerd. In het 

begin mocht ik meekijken bij de opmaak van de 

LINK. Later mocht ik ook meedenken. En weer later 

mocht ik ‘m opmaken.” Victor herinnert zich dat 

bij de redactie vergaderd werd over invulling van 

rubrieken zoals Wall of Fame, Sponsor in Beeld en 

later Superpromotor. En wat voor beeldmateriaal 

daar bij hoorde. En de redactie zorgde ervoor dat 

het voor mekaar kwam. Dat kostte toen ook al tijd 

en energie. 

Bladerend in een stapel oudere LINKs komen 

de herinneringen weer boven borrelen. Victor 

herinnert zich nog precies waarom ze bepaalde 

dingen op een bepaalde manier gedaan hebben. 

En waarom keuzes zijn gemaakt in uitsnijden 

van beelden, lettertypes, achtergronden etc. En 

waarover ze hebben gediscussieerd. En welke 

foto’s hij gemaakt heeft en waarom. Hij heeft er 

goede herinneringen aan. In de stapel LINKs ziet 

hij zijn eigen ontwikkeling terug. En hij denkt vooral 

terug hoe hij werk / hobby / voetbal / fotografie 

/ grafische opmaak prachtig kon combineren via 

LINK. Fantastisch! 

Na het afronden van zijn studie vond hij werk bij 

een reclamebureau dat voor Jumbo Supermarkt 

werkt. Daarna heeft hij een leuke baan gevonden 

bij de nieuwe online supermarkt Picnic. 

Ondertussen maakte hij af en toe nog foto’s voor 

LINK. Maar het werd steeds moeilijker om foto’s 

maken voor LINK te combineren met zijn drukke 

baan waarvoor hij dagelijks naar Amsterdam 

moest. Op een gegeven moment had hij er echt 

geen tijd meer voor en daarom is hij een aantal 

jaren geleden gestopt met LINK. 

Momenteel gaat het erg goed met Victor. Hij werkt 

nog steeds voor de online supermarkt Picnic en is 

als designer o.a. verantwoordelijk voor alle foto’s 

die gemaakt worden van de producten. Ook werkt 

hij mee aan de uitvoering van reclame uitingen. Hij 

maakt de foto’s niet (meer) zelf maar beoordeelt 

en bewaakt wel de kwaliteit. Victor: “Alles is precies 

uitgedacht en overal zit een plan achter. Voor 

Picnic is het erg belangrijk om zich daaraan te 

houden. Toen ik begon waren we met 35 man. 

Inmiddels werken we met zo’n 200 mensen. 

Ik heb echt geluk gehad. Zowel met mijn stages als 

met mijn werk. Ik heb mijn portfolio goed kunnen 

opbouwen en precies op het goede moment vond 

ik een deze leuke baan.” De online supermarkt 

is hard bezig om marktaandeel te veroveren. 

Met succes. Na Nederland zijn ze nu ook bezig in 

Duitsland. 

Ik heb echt geluk gehad. Zowel 
met mijn stages als met mijn werk.
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Victor reist om die reden regelmatig naar 

Düsseldorf om daaraan mee te werken. Leuk 

te vermelden is nog dat hij vanuit zijn werkplek 

in Amsterdam uitkijkt op de Johan Cruijff Arena. 

Je raadt het al: als PSV-fan kan hij de vele 

020-supporters natuurlijk wel aan :)). 

Fotograferen in Heeze doet Victor nog steeds 

eind augustus, voor de Brabantsedag. Dat vindt 

hij nog steeds hartstikke leuk om te doen. Ook 

heeft hij iets met pretparken. Als hij de kans vindt, 

is hij daar te vinden. Puur toevallig ontmoette hij 

onlangs iemand van Toverland die bezig is met 

het promoten van dat pretpark. Victor helpt graag 

mee. Deze keer niet als fotograaf, maar als acteur 

voor een groots opgezet Halloweenfeest!  

Aan LINK denkt hij eigenlijk nog dagelijks. Want de 

foto die hij op zijn treinkaart heeft staan is gemaakt 

voor de LINK, door Egon van der Linden. Eén van 

de foto’s uit die sessie verscheen op de cover 

van LINK 2 in seizoen 2014-15. “Rens vond dat 

een fotograaf ook wel eens in beeld mocht. Peter 

Leijssen wilde niet; ik vond het wel leuk.” 

Victor, het ga je goed!

Bij tableaux heb ik
tijdens meerdere stages

heel veel geleerd

10e JAARGANG LINK
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VOETBAL IS
VOOR MEISJES

Meidenvoetbal is één van de snelst groeiende takken van sport in Nederland. 
Vergeleken met jongensvoetbal blijft het nog wel achter in populariteit, maar 

de inhaalrace is begonnen. Zo’n 15% van de KNVB-leden is meisje/vrouw. 

Meisjes zorgen voor veel 
gezelligheid op de vereniging

MEIDENVOETBAL
Tekst: HENK THIJSSEN  Beeld: GERNIE HENSELMANS

Dit geldt ook voor RKSV Heeze: hier is ca. 12 

% van de leden meisje/vrouw, in totaal zo’n 

90 leden. Daar waar voetbal vroeger een 

mannenaangelegenheid was, staan nu steeds 

meer meiden hun mannetje. 

Vooroordelen:

Er zijn veel vooroordelen over meidenvoetbal. Een 

aantal daarvan wil ik jullie niet onthouden:

• Meisjes komen compleet in tenue - korte broek 

(ook in de winter) met daaroverheen hun gewone 

winterjas, compleet met eventuele bontkraag en 

capuchon - naar de training of wedstrijd. Ze lopen 

in deze outfit ook gewoon warm.

• Daar waar jongens met het shirt uit of in de 

broek voetballen, leggen meisjes een dikke knoop 

in de zijkant van hun shirt. Dit staat namelijk veel 

modieuzer.

• Jongens strikken hun veters voor de wedstrijd. 

Meisjes geregeld tijdens de wedstrijd en soms 

voetballen ze zelfs met losse veters omdat de 

schoenen anders niet lekker zitten.

• Ingooien doe je met een elegant hupje of voetje 

omhoog. Soms zelfs met een pink erbij omhoog.

• Meisjes zijn efficiënter dan jongens. Waarom 

als verdediger mee aansluiten naar voren? Straks 

moet je dat hele eind namelijk weer terug lopen!

• Meisjes zijn socialer dan jongens. Ligt er iemand 

op de grond, dan vergeten zij het spel en bieden 

hulp. Veelal zie je 21 meiden om een geblesseerde 

speelster heen staan.

Voorgaande grappen geven aan dat meidenvoetbal 

vaak als minderwaardig wordt gezien, maar niets is 

minder waar. Het meidenvoetbal neemt niet voor 

niets een steeds grotere omvang aan. Het succes 

van het Nederlands dameselftal staat bij velen nog 

vers in het geheugen. Het gewonnen EK van 2017 

in eigen land, en op dit moment nog in de race 

voor deelname aan het WK in 2019 in Frankrijk, 

maakt dat het meiden- en damesvoetbal steeds 

populairder wordt. 

Gemengd team

De meeste speelsters beginnen in een gemengd 

team, zo ook bij RKSV Heeze. Daar doen de meiden 

niet onder voor de jongens, vooral niet op jonge 

leeftijd, omdat de inzet en concentratie van meiden 

vaak beter is dan die van jongens. Hier kunnen 

de huidige JO8-1G, JO9-4G, JO12-2G, JO13-2G en 

JO13-1G over mee praten. Julie, Anouk, Fleur, Juste, 

Jente en Guusje spelen hier wekelijks de sterren 

van de hemel. De inzet maakt dat de meiden vaak 

langer dan gedacht goed mee kunnen met de 

jongens. Dit speelt tot zo rond de JO12G teams. 

Dan worden de fysieke en sociaal-emotionele 

verschillen te groot en maken de meeste meiden 

de overstap naar een meidenteam. Alleen de ‘Lieke 

Martensen’ van de vereniging blijven vaak langer bij 

een jongensteam spelen. 

In feite werkt het ook zo bij RKSV Heeze. De 

meiden stromen in bij een gemengd team tot 

ze zo rond de 12 jaar doorstromen naar een 

meisjesteam. Een ontwikkeling die men echter 

ook ziet is dat meiden pas op latere leeftijd 

starten met voetballen. RKSV Heeze probeert 

daar op in te spelen door meidenteams voor 

alle leeftijdsgroepen mogelijk te maken. Dit 

lukt(e) helaas niet, omdat het moeilijk is met 

een te beperkte aantal speelsters een voltallig 

meidenteam op de been te krijgen. Dit maakt dat 

de meidenteams vaak een brede leeftijdsopbouw 

hebben.

Zo heeft RKSV Heeze al jaren ‘maar’ 1 of 

2 meidenteams gehad. Dit was dan in de 

leeftijdscategorie van 12 tot 19 jaar. Momenteel 

heeft RKSV Heeze ca. 40 voetballende meiden 

waarvan er zo’n 35 in de MO17 of MO19 

spelen. De rest is jonger en ondergebracht bij 

jongensteams (inmiddels dus gemengde teams). 

De verschillen tussen de MO17 en MO19 zijn 

groot en dat ligt helemaal in de historie van beide 

teams. Beide sprekend voor het meidenvoetbal in 

Nederland. 

MO17

De MO17 is een team waarin de leeftijdsverschillen, 

zeker voor deze leeftijd, groot zijn. De meiden zijn 

tussen de 12 en 17 jaar. De meeste meiden van de 

MO17 trekken pas sinds 1 of 2  jaar kicksen aan. 

Een enkeling heeft meer ervaring en is afkomstig 

uit een jongensteam. Door de relatief late instroom 

zie je dat dit team zich snel ontwikkelt en met 

de week beter voetbalt. Daarnaast vinden ze het 

belangrijk dat het onderling gezellig is; de sfeer 
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vinden ze allesbepalend. Ze hebben ook plezier 

als het een keer niet goed gaat. Zoals bij de 

allereerste wedstrijd dat de keeper struikelde over 

een terugspeelbal. Wat een lol hadden ze toen 

samen en nog mooier was dat er onderling geen 

kwaad woord over gezegd werd. Ook zie je dat 

het onderlinge leeftijdsverschil mooie taferelen 

oplevert. Daar waar de ene jonge dame nog ranja 

met een rietje drinkt, is de andere jonge dame 

al bezig met ‘brommers kijken’ en komt (helaas) 

voorzichtig de eerste alcoholische versnapering of 

sigaret ten tonele.

 

Het leeftijdsverschil maakt ook dat teams die 

uit heel jeugdige speelsters bestaat in een veel 

hogere leeftijdscategorie moeten uitkomen. 

De resultaten zijn daardoor ook niet altijd even 

succesvol. Regelmatig wordt verloren, hetgeen 

ook heel logisch is als je vooral tegen oudere 

speelsters en/of teams speelt die al jaren (samen) 

voetballen. Desondanks trainen en spelen Janne, 

Elke, Jeske, Maaike, Noa, Sophie, Denise, Chayenne, 

Jady, Maartje, Feline, Maureen, Salina, Laura, Evy, 

Sam, Isa, Luna, Loes en Danee iedere week met 

veel plezier en ontstaan er ondanks de grote 

leeftijdsverschillen hechte vriendschapsbanden. 

Prachtig om te zien dat Nikki Zomers en Sanne van 

den Heuvel met regelmatige ondersteuning van 

Janne Dekker iedere week de meiden weer wat 

bijleren. De meiden zelf focussen zich vooral op 

wat er iedere keer weer beter gaat. Een gescoorde 

goal, mooie actie, maar ook een lolletje over een 

gemaakte fout zorgen er voor dat iedere wedstrijd 

toch altijd positief wordt afgesloten. 

MO19

De MO19 is in tegenstelling tot de MO17 een 

team waarvan de meiden al jaren voetballen. Vaak 

begonnen bij de jongens en uiteindelijk via de 

diverse meidenteams doorgegroeid naar de MO19. 

Een enkeling voetbalt nog maar korte tijd en is later 

ingestroomd. De MO19 is dan ook een team dat al 

jaren samen voetbalt. Dat zie je overal in terug.

Ze kennen het spelletje net zo goed als de jongens, 

spelen goed over, hebben overzicht en als je bij 

een training gaat kijken en ze ziet afwerken op goal 

heb je soms medelijden met de keeper. Dit werkt 

ook door op de prestaties op het veld. De MO19 

draait over het algemeen in de top mee. Alhoewel 

Lotte, Janne, Dena, Femke, Maartje, Sylke, Birgit, 

Lindsey, Jill, Rasha, Sofie, Anke, Romy, Adinda en 

Amber veel plezier hebben in het spelletje, vinden 

ze ook dat er gepresteerd moet worden.

MEIDENVOETBAL
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Het mooie van uitdagingen is dat 
het ook weer mogelijkheden biedt.
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Winnen vinden ze vaak, net als bij de meeste 

jongensteams, erg belangrijk. Ook de trainingen 

zijn een stuk fanatieker vergeleken met de MO17. 

Harry Mennen, Adrie Zwegers en Jeroen Manders 

laten de meiden van de MO19 flink zweten en 

ook de coaching tijdens de wedstrijden liegt er 

vaak niet om. De meiden van de MO19 doen het 

zo goed dat ze regelmatig mogen invallen bij de 

dames 1 of 2. Over één ding zijn alle verenigingen 

met meiden- en/of vrouwenteams het eens. 

Meisjes zorgen voor veel meer gezelligheid op de 

vereniging en dat is hartstikke goed. Daar kan ook 

RKSV Heeze zich geheel in vinden.

Uitdagingen

Dat het meidenvoetbal aan een flinke opmars 

bezig is, is goed voor het gehele voetbal. De 

successen van het Nederlands dameselftal maken 

deels de teloorgang bij de heren goed. Toch kampt 

het meiden/damesvoetbal met diverse uitdagingen 

die voor veel verenigingen gelden. Zo maakt het 

lagere aantal meiden- en damesleden het moeilijk 

om een goed en evenwichtig team op de been 

te brengen zonder grote onderlinge kwaliteits- 

of leeftijdsverschillen te krijgen. Ook vraagt het 

meidenvoetbal een andere aanpak. De werving 

is anders, maar ook de trainingen en coaching bij 

wedstrijden moeten meer op meiden en dames 

worden toegespitst. Vooral als er veel meiden zijn 

die pas op latere leeftijd zijn gaan voetballen.

Ieder nadeel heb zijn voordeel

Het mooie van uitdagingen is dat dit ook weer 

mogelijkheden biedt. Of in het Cruijffiaans: “Ieder 

nadeel heb zijn voordeel”. In het meiden- en 

damesvoetbal zie je dan ook dat er steeds meer 

samenwerkingsverbanden worden aangegaan. 

Daar waar dit voor de jongens nog als ondenkbaar 

of zelfs onmogelijk wordt gehouden, wordt deze 

stap wel bij de meiden en dames gezet. Dit brengt 

verenigingen dichter bij elkaar en is een eerste 

stap naar een veel bredere samenwerking. 

Samenwerking RKSV Heeze en DOSL

Ook voor het meiden- en damesvoetbal van RKSV 

Heeze is naar samenwerking gezocht. In eerste 

instantie in de eigen gemeente met DOSL en RKSV 

Sterksel. Daar waar Sterksel nog koudwatervrees 

had, hebben RKSV Heeze en DOSL de stap wel 

gewaagd en de handen ineen geslagen om 

het meiden- en damesvoetbal samen te gaan 

vormgeven. Om elkaar zo veel mogelijk te helpen, 

te versterken, te inspireren, te leren van elkaar, 

gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten, 

samen te werken en de krachten te bundelen. 

Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen 

bestaande uit Monique Moerenhout en Cees de 

Weijer van RKSV Heeze en Wim van Weert en Piet 

Philipsen van DOSL. Het werd al snel duidelijk 

dat hier kansen lagen voor beide verenigingen 

en de samenwerking voor beide verenigingen en 

zeker het meiden/damesvoetbal goed zou doen. 

Dit maakt dat al bij de aanvang van het huidige 

seizoen 2018-2019 de samenwerking tussen beide 

verenigingen is geëffectueerd en er samengestelde 

teams (ST) zijn gevormd; ST RKSV Heeze / DOSL.

ST RKSV Heeze / DOSL Vr 1 en Vr 2

Voor de dames heeft dit geleid in 2 teams: dames 

1 en dames 2. Deze trainen al samen om en om in 

Heeze en Leende. Ook de competitiewedstrijden 

worden op beide sportparken afgewerkt. Alhoewel 

in eerste instantie de teams nog vooral gesplitst 

uit RKSV Heeze en DOSL speelsters bestond, zie je 

dat er steeds meer onderling uitgewisseld wordt. 

De signalen van de dames is in ieder geval dat ze 

het een aanvulling vinden en de samenvoeging als 

heel positief ervaren. Dit is dan ook goed zichtbaar 

in de kantines na de training waar de speelsters 

van beide verenigingen met veel plezier met elkaar 

nakletsen.

ST RKSV Heeze / DOSL MO9, MO13,

MO17 en MO19

Voor de meiden is de samenwerking ook gestart. 

Alleen het toeval wil dat DOSL vooral MO9 en 

MO11/MO13 speelsters heeft, en RKSV Heeze 

vooral MO15/MO17 en MO19 speelsters. Maar 

niet getreurd, de ST RKSV Heeze / DOSL heeft 

nu wel een MO9, MO13, MO17 en MO19 op de 

been kunnen brengen. De uitdaging is nu om nog 

een MO11 en MO15 op te zetten. Dan zijn alle 

jeugdleeftijden vertegenwoordigd. Alleen al de 

aanwezigheid van meidenteams zal aanleiding zijn 

tot een groei in het aantal meidenleden.

Puzzle

Na een fantastische start zijn er nog steeds 

hordes te nemen. De opmars van het meiden/

damesvoetbal bij RKSV Heeze en DOSL, leidt 

er toe dat de al druk bespeelde velden nog 

drukker bezet zijn en dat er regelmatig gepuzzeld 

moet worden met de veldverdeling en indeling 

van de kleedkamers. Ook zijn er nog geen 

meidenscheidsrechters opgeleid en moet er 

regelmatig iemand ongepland fluiten. Deze 

uitdagingen gaan we ook weer oppakken. Maar 

ook heel praktische zaken spelen een rol. Hoe ga 

je samenwerken met een andere vereniging. Hoe 

zorg je ervoor dat beider beleid uitgedragen blijft. 

Dit maakt dat discussies vaak over verschillen 

worden gevoerd, daar waar de overeenkomsten 

gelukkig wel de boventoon voeren. Zaken als de 

naamgeving lijken heel simpel, maar hebben al 

voor de nodige hoofdbrekens gezorgd, en trainen 

bij DOSL of RKSV Heeze wordt niet bij voorbaat 

door alle speelsters en ouders als positief ervaren. 

Je gaat een fase door waarbij je het in eerste 

instantie niet voor iedereen goed kunt doen. Maar 

als die fase voorbij is wil men meestal niet meer 

terug. Het belangrijkste is de wil om er samen 

iets van te maken. Er samen beter van worden, 

maar vooral ook meer mogelijkheden voor onze 

dames en meiden te bieden. De projectgroep 

‘samenwerking dames- en meidenvoetbal RKSV 

Heeze – DOSL’ is er dan ook zeker van dat we over 

één a twee jaar niet meer beter weten dan dat de 

meiden en dames gecombineerd met DOSL en 

misschien zelfs Sterksel spelen. 

Het grote plezier dat onze meiden en dames 

beleven binnen de vereniging, de gezelligheid 

op en rond het veld, de vele ouders die graag 

hun meiden aanmoedigen, maakt het allemaal 

de moeite waard. En wie weet speelt een Heezer 

‘Lieke Martens’ over een aantal jaar wel een 

beslissende rol op het dames WK. Wie weet, de 

eerste stap is in ieder geval gezet.

Er zijn nog steeds
hordes te nemen.

MEIDENVOETBAL
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IK KAN
VANAVOND NIET
KOMEN TRAINEN

Een heel begrijpelijke zin, het kan best voorkomen dat je verplichtingen 
hebt die voorgaan. Ook is het goed voor te stellen dat je met onze geliefde 
contactsport pijntjes oploopt die je niet wil riskeren, om zo geen wedstrijd te 
missen. Vaak wordt de trainer dus ook niet achterdochtig na het ontvangen 
van zo’n berichtje.

Maar soms zit je gewoon té comfortabel op de 

bank te gamen, soms regent het maar gaat de 

training toch door, of je favoriete club speelt en 

dan mis je de wedstrijd! En andere keren… kun je 

het simpelweg niet opbrengen om van de bank af 

te komen. Op dat soort momenten moet je elke 

creatieve vezel in je lichaam aan het werk zetten om 

een geloofwaardige smoes te verzinnen. Een aantal 

favoriete onderwerpen om te gebruiken wanneer 

je er snel vanaf wil zijn: ziek zijn, werk niet kunnen 

afzeggen, blessure opgelopen, leren voor school 

en verzonnen familieverplichtingen. Maak het jezelf 

alleen niet te moeilijk, anders wordt jouw smoesje 

naar Kelderklasse (Instagram en Facebookpagina) 

gestuurd en ben je niet geloofwaardig meer.

Deze afmeldingen gelden vaak voor doordeweekse 

trainingen voor niet-selectieteams en worden in 

de meeste groepschats niet in dank afgenomen. 

Soms, wanneer de smoes te slecht is of te laat wordt 

doorgegeven, staat er zelfs een boete tegenover 

om dit gedrag tegen te gaan. Teams waar niet alle 

spelers hun conditie prioriteren, willen natuurlijk dat 

daar aan gewerkt wordt op de trainingsavonden. 

De kantine is een effectieve trekpleister voor de 

gezelligheidspelers. Die zorgt ervoor dat je iets hebt 

om naar uit te kijken en jezelf te belonen na een 

intensieve training. Het neemt een beetje weg van 

dat hele conditie opbouwen, maar de saamhorigheid 

van een team is net zo belangrijk. Eventjes die 

ÉÉN TWEETJE
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rondjes lopen, het hakken-billen en knieheffen 

doorstaan want dan mag je daarna weer pimpelen in 

de kantine.

Vandaar dat de beste oplossing voor dit ‘probleem’ 

is om er te zijn voor je team óf eerlijk te zeggen 

waarom je afwezig bent. Geloof me: je staat erger 

voor schut als je een fantasierijke reden bedenkt 

die nergens op slaat, dan val je keihard door de 

mand. Belangrijker nog: voetbal is een leuke sport 

om te spelen en als je het vaker doet, kun je het ook 

langer volhouden. Tenzij je het daarna allemaal weer 

wegdrinkt.

Jochem Michels

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

UW ADVERTENTIE 
HIER? DAT KAN!

Neem contact op voor de mogelijkheden.
Mail met link@rksvheeze.nl
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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.

ALCOHOLBELEID
Tekst: BESTUUR

Het is goed om de regels omtrent 
alcohol nog eens kenbaar te 
maken. We hebben als vereniging 
namelijk te maken met wetgeving 
en toezicht vanuit de Gemeente 
maar ook met regelgeving vanuit de 
KNVB. Wij doen daarom een beroep 
op alle leden van RKSV Heeze 
om ons te helpen in de naleving 
van deze regelgeving. Dit door 
zich te houden aan het volgende 
Alcoholbeleid;

Iedereen die zich bevindt op het terrein van RKSV 

Heeze heeft zich te houden aan de hiernaast 

vermelde regels. Iedereen verbonden aan RKSV 

Heeze dient erop toe te zien dat deze regels worden 

opgevolgd dus niet alleen onze medewerkers in de 

kantine achter de bar.

We verwachten dat iedereen zich houdt aan deze 

wet en regelgeving. Indien RKSV Heeze (financiële) 

schade lijdt doordat leden zich niet aan de wet 

houden, zal RKSV Heeze deze schadeverhalen op de 

betreffende leden.

We rekenen op jullie medewerking!

Bestuur RKSV Heeze

Het drinken van alcohol door personen onder de 

18 jaar is niet toegestaan – NIX18. Ook niet als de 

ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven.

Het is niet toegestaan om zelf alcoholische 

dranken mee te nemen naar het sportpark.

 

De KNVB heeft alcoholgebruik langs de lijn bij 

amateur- wedstrijden volledig verboden. Daartoe 

is verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de 

orde en rust onder het publiek te handhaven. 

De scheidsrechter kan het spel stilleggen of zelfs 

de wedstrijd staken met als gevolg sancties/

boetes voor de vereniging. Alcohol mag alleen in 

het clubgebouw/kantine of direct aangrenzend 

worden genuttigd.

In de kleedkamer mag geen alcohol komen. 

Waarnemers van de KNVB zien toe op naleving 

van het alcoholverbod. Bij overtreding zal 

de tuchtcommissie van de bond worden 

ingeschakeld. De straffen variëren van een 

waarschuwing bij de eerste overtreding tot 

punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk 

in de fout gaan.

Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, 

moet in plastic of kartonnen bekers worden 

geserveerd. Dit geldt niet alleen voor alcoholische 

dranken, maar ook voor limonades en andere 

niet-alcoholische dranken. Ook in kleedruimtes 

zijn flessen en glazen verboden.

Bij twijfel omtrent de leeftijd altijd

vragen om identificatie.

1

2

3

4

5

6



32 33

Inloopspreekuur bestuur
Het bestuur van RKSV Heeze wil transparant zijn. Daarom 

biedt het leden/ouders/verzorgers voortaan de mogelijkheid 

gebruik te maken van een inloopspreekuur, dat wordt 

gehouden voorafgaand aan een bestuursvergadering. De 

datum wordt telkens aangekondigd via de website. Graag 

even aanmelden vooraf via een linkje in het bericht op de 

website. 

  

Privacyverklaring / AVG
De volledige privacyverklaring van RKSV Heeze kun je vinden 

in de onderste balk op de homepage van www.rksvheeze.nl 

en in de rubriek CLUB bij organisatie. 

Bierspelen
De Bierspelen, georganiseerd op 30 september j.l., was een 

geslaagde activiteit. Teams streden tegen elkaar met allerlei 

(bier)spellen. Bovenal was het ontzettend gezellig. Dank alle 

deelnemers en dank aan de organisatie! 

Trots op nieuwe hoofdsponsoren 
en nieuwe VIP sponsoren
Zoals je wellicht vernomen hebt is Meulendijks 

Dakwerken met ingang van dit seizoen onze 

nieuwe hoofdsponsor. De afgelopen járen viel 

deze eer toe aan Verest Sport. Maar omdat 

laatstgenoemde heeft aangegeven te willen 

stoppen, is de club op zoek gegaan naar een 

nieuwe Hoofdsponsor.

Meulendijks Dakwerken zal zich voor de komende 

4 seizoenen verbinden aan onze club als 

Hoofdsponsor. Dit houdt o.a. in dat hun logo op 

de shirts van Heeze 1 te zien zal zijn. Naast dit 

prachtige nieuws, kunnen wij ook nog mededelen 

dat Skihandel Heeze zich aan onze club heeft 

verbonden als VIP-sponsor, ook voor de duur van 

4 seizoenen. Hun logo zal o.a. te zien zijn op de 

shirts van Heeze 2.

Maar dit is nog niet alles. Want waar Verest Sport 

de afgelopen jaren ons fantastisch heeft gesteund 

in vele vormen (waaronder jarenlang als onze 

Hoofdsponsor), heeft zij aangegeven de club te 

willen blijven steunen. Ook zij hebben zich voor de 

komende 4 seizoenen verbonden. Verest Sport zal 

o.a. te zien zijn op de shirt van JO19.

Wij zijn Meulendijks Dakwerken, Skihandel Heeze 

én Verest Sport héél erg dankbaar voor hun 

(blijvende) steun en bijdrage. Hierdoor kunnen wij 

blijven streven naar groei en het waarborgen van 

een kwalitatief hoog niveau van zowel onze jeugd-, 

senioren- als dameselftallen.

Zondagmiddag 30 september j.l. werden de 

overeenkomsten officieel bekrachtigd, voorafgaand 

aan de spannende thuiswedstrijd van Heeze 1 

tegen SV Venray werden de contracten op het 

sportpark ondertekend. 

CLUBPAGINACLUBPAGINA

16 november: Algemene Leden Vergadering

  + activiteit

28 november:  Sinterklaas

6 januari:  Nieuwjaarsreceptie

12 januari:  Dropping jeugd 

18 januari:  Quiz in de kantine

7 of 14 april:  Seniorenmiddag

  (afhankelijk wedstrijd Heeze 1)

12 april:   Vrijwilligersavond

19-22 april:  Engelandreis (heenreis)

19 of 26 mei:  Eind BBQ

  (afhankelijk wedstrijd Heeze 1)

25-27 mei:  Engelandreis (ontvangst) 

14 t/m 16 juni:  El Grisio kamp    

AGENDA

Coördinator Johan van Bree zingt nieuwe spelers bij Heeze 10 toe.
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

MONNIKEN
MET MOBIELTJES

Wat een goed idee van het kabinet. Als je een 

wapen wilt kopen, moet je voortaan eerst zeggen 

tot welk ras je hoort en tot welke religie. Dan kan de 

wapenverkoper een afweging maken of hij je wel of 

niet een Colt 45 moet verkopen.

- Bent u een boze witte man die van plan is mensen 

neer te gaan knallen?

- Nee. Ik ben een Lucky Luke fan.

- Oké dan. Wilt u er een vlammenwerper en een 

handgranaat bij voor de halve prijs?

Enfin, deze maand werd het dolenthousiast in 

de Tweede Kamer besproken. Zo hebben we die 

terroristen toch maar mooi te pakken. Die terroristen 

zijn namelijk heel eerlijke mensen die heel eerlijk 

zeggen wat ze met die wapens gaan doen. Die gaan 

echt niet met een illegaal wapen op zak de straat op.

De Tweede Kamer is nu niet meer te houden nu 

ze een nieuwe systematiek ontdekt hebben om 

misdaad te bestrijden. Mensen die van plan zijn 

iemand dood te rijden met hun auto gaan we nu 

gewoon geen rijbewijs meer geven. Dan is dat 

probleem ook opgelost. 

- Dag meneer, waarom wilt u eigenlijk rijles nemen?

- Ik ben van plan mensen dood te rijden op drukke 

pleinen.

- Sorry meneer, maar dan kan ik u niet van dienst 

zijn.

Uiteraard gaan terroristen geen mensen aanrijden 

zonder rijbewijs. Dat zou wel heel erg onfatsoenlijk 

zijn.

In de hoogste regionen van de voetbalwereld is 

men nu ook overtuigd van deze aanpak. Spelers 

die een rode kaart hebben gekregen omdat ze op 

volle snelheid middels een vliegende tackle met 

gestrekt been op kniehoogte een tegenstander 

hebben getorpedeerd, mogen na de wedstrijd hun 

motieven toelichten. “Dit was eigenlijk helemaal niet 

de bedoeling. Het leek alleen maar zo. Ze hebben 

het allemaal vanuit de verkeerde camerahoek 

bekeken,en als je het goed bekeek zou je gezien 

hebben dat ik hele nobele motieven had, namelijk 

om niet zijn knie maar de val van de tegenstander 

COLUMN GRASPOL

te breken en ik dus eigenlijk een compliment 

verdien in plaats van afgefakkeld te worden door 

vier scheidsrechters en drie VAR-mensen die er echt 

helemaal naast zaten, net zoals de dertigduizend 

toeschouwers; jullie moeten ook eens naar de 

mening van onze supporters in het uitvak luisteren, 

want die hadden geen van allen kwade opzet gezien 

en die kunnen het weten want die kennen mij al veel 

langer en weten dat ik altijd met goede bedoelingen 

er met gestrekt been in ga”. Dan wordt de rode kaart 

ingetrokken. Want je kunt van voetballers met hun 

maniertjes en gecoiffeerde hoofden zeggen wat je 

wilt, ze zijn natuurlijk wel allemaal goudeerlijk.

Even iets heel anders. Ik liep vorige week met een 

boek in mijn handen in de kantine. Dat zorgde voor 

verwarrende taferelen. De jeugd heeft geen idee dat 

er zoiets als een boek bestaat. Ik kreeg allerlei vragen 

over het fenomeen ‘boek’. Of het een soort Youtube 

is. Of een game. Ja, wat zeg je dan? Een beetje wel, 

zei ik, maar dan wel een game waarbij je uren achter 

elkaar allemaal blaadjes om moet slaan. 

- Oh. Is dat leuk?

Als het een leuk boek is wel.

- Waarom is dat eerste blaadje veel dikker en keihard.

Dat is de kaft.

- Oh. Lijkt me niks aan.

Een speler van JO12 kwam niet meer bij toen ik 

vertelde dat er mensen hebben bestaan die letter 

voor letter woorden hebben opgeschreven net zo 

lang tot ze een hele dikke stapel blaadjes vol met 

woorden hadden. Met een ganzenveer. Nee, niet 

met een cartridge. Toen ik een plaatje van een 

middeleeuwse monnik liet zien lag het hele team 

onder de tafel van het lachen. 

Ik keek even op mijn Nokia of het al tijd was om naar 

de uitwedstrijd te vertrekken.

-Wat is dat voor iets?

Een mobieltje.

- Jaja. Je zit ons weer voor de gek te houden. Dat ding 

is zeker ook van die monnik.

Graspol
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Stel jezelf eens even voor. Het zijn de laatste 

5 minuten van een belangrijke wedstrijd en 

het staat nog steeds 0-0. Je wilt nog snel de 

1-0 maken zodat de wedstrijd klaar is en je 

weer 3 punten hebt, maar je bent helemaal 

op en kan geen sprint meer trekken. Wat kun 

je daar nou aan doen, zodat je toch nog een 

goal kan maken. Bij deze 5 tips om een betere 

conditie te krijgen.

1. Hardlopen: Probeer eens op een vroege 

ochtend in het weekend een rondje te gaan 

hardlopen. Al is het maar een klein rondje door het 

bos en weer terug naar huis. De eerste keren zal 

je merken dat je na een tijdje moeite krijgt om nog 

door te kunnen rennen, maar na een aantal keren 

merk je het resultaat al. Zo krijg je na een tijd een 

steeds betere conditie.

2. Luister goed naar je eigen lichaam: Wanneer 

je merkt dat je echt niet meer door kunt rennen 

moet je dat ook zeker niet gaan doen. Als je dat 

namelijk wel doet loop je een veel groter risico op 

blessures en dan kun je een paar weken helemaal 

niet meer voetballen. Dat is iets waar niemand op 

zit te wachten.

3. Bouw je conditie goed op: Ga niet gelijk heel 

hard of veel rennen, maar bouw je conditie op. Ga 

Zoals jullie allen misschien al wel hebben 

gehoord en/of gezien, schitteren de meiden- 

en vrouwenteams van RKSV Heeze en DOSL 

dit seizoen in een nieuw tenue. 

Dit tenue is voortgekomen uit de samenwerking 

voor het vrouwenvoetbal tussen Heeze en DOSL.

Vanaf dit seizoen kunnen alle meiden- en 

vrouwenteams speelsters met elkaar uitwisselen 

om zo toch tijdens iedere wedstrijd een elftal 

bij elkaar te krijgen. Dit is begonnen met het 

samen trainen. Op dinsdagavond trainen de 

vrouwenteams in Leende onder leiding van Wiljan 

van Vijfeijken. Op donderdagavond trainen de 

vrouwenteams in Heeze onder leiding van Marini 

Schenkels, ook Wim van Weert (coach DOSL) is 

iedere week aanwezig. 

JEUGDREDACTIE
Tekst: JOEP VAN MIERLO

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM 

NIEUWE TENUES VOOR
MEIDEN- EN VROUWENTEAMS 
RKSV HEEZE EN DOSL

HOE HOU JE EEN
GOEDE CONDITIE?

Natuurlijk hoort hier een tenue bij waarin deze 

samenwerking zichtbaar wordt gemaakt. Zowel 

het logo van RKSV Heeze als dat van DOSL zijn 

verwerkt in de nieuwe tenues. Voor de kleur is 

zwart gekozen met een tintje roze niet te vergeten. 

Persoonlijk vind ik het prachtige tenues geworden 

die uitstralen dat er in het voetbal alles mogelijk is, 

als je maar samenwerkt.

Noot redactie: op ons sportpark hebben we de meiden 

van de MO17 en MO19 ook al zien schitteren in hun 

nieuwe tenues! Lees meer over meidenvoetbal elders in 

deze LINK! 

 

bijvoorbeeld eerst een klein rondje rennen en de 

keer daarna weer een iets groter rondje en de keer 

daarna weer een net iets groter rondje, enzovoort. 

Je zult zien dat het steeds net iets beter gaat. Ook 

in de wedstrijden kan je dan meer rennen.

4. Doe goed mee op de training: Al die saaie 

ren oefeningen op het begin zijn gelukkig niet 

voor niets, die oefeningen zorgen ervoor dat 

je een betere conditie krijgt. Stel je doet de 

oefening goed mee en je concentreert je goed 

tijdens de oefeningen zal je merken dat je er ook 

daadwerkelijk ook iets aan hebt en misschien 

tijdens een wedstrijd weer 5 minuten langer kan 

mee rennen. 

5. Rek en strek goed: Wanneer je klaar bent met 

hardlopen of de oefening op de training, is het 

belangrijk dat je jezelf goed rekt en strekt. Dat doe 

je met de oefeningen die ze ook wel eens op de 

training samen met je doen. Met alle oefeningen 

zorg je er voor dat je spieren niet vast komen te 

zitten, dus je voorkomt blessures ermee. 

Dit waren ze al weer ik hoop dat je er iets aan gaat 

hebben. Zo hou je bijvoorbeeld ook je conditie 

bij tijdens de vakanties, die er al weer aan zien te 

komen.
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