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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

ALV

De tijd gaat snel. We hebben 
de ALV achter de rug en kijken 
ondertussen alweer vooruit 
naar de Nieuwjaarsreceptie. Het 
goede nieuws van de ALV is, dat 
het goed gaat met onze club. In 
vergelijking met andere clubs, zijn 
we nog altijd gezegend met een 
groot arsenaal aan vrijwilligers 
en ook onze financiële situatie is 
tevredenstellend. Speciale dank 
aan de sponsorcommissie en het 
kantine team, voor hun bijdrage. 
Met name het resultaat van de 
kantine is de laatste jaren sterk 
verbeterd!

Omdat we allemaal graag Nederland-Frankrijk 

wilden zien, hebben we de vergadering in 1 uur tijd 

afgerond en in diezelfde tijd ook nog drie mensen in 

het zonnetje gezet. 

Cees de Weijer werd lid van verdienste vanwege 

zijn bestuursperiode en zijn activiteiten bij de jeugd 

op zaterdag en bij de maandagochtendploeg. 

Daarnaast is Cees ook de aanjager geweest van het 

vrouwenvoetbal en het walking voetbal.

Fred Doezé werd erelid, vanwege zijn langjarige 

verdiensten voor de club. Fred heeft diverse 

besturen bemand, is vele jaren leider geweest en 

is op dit moment onze wedstrijdsecretaris, die alle 

contacten met de KNVB in goede banen leidt.

Wilma Nijssen werd ook erelid. Wilma is de eerste 

vrouw die deze eer te beurt valt. Ze heeft de 

afgelopen 10 jaren in het bestuur gezeten en 

iedereen weet dat vooral de beginjaren de club 

in lastig vaarwater zat. Desondanks is Wilma op 

haar post gebleven en heeft ze ervoor gezorgd 

dat er continuïteit was in het bestuur. Daarnaast 

is Wilma ook nog betrokken (geweest) bij talloze 

nevenactiviteiten en gaat ze nu de sponsorcommissie 

versterken.

In dit voorwoord mag natuurlijk niet een woordje 

over de sportieve prestaties ontbreken. Wat betreft 

de selectieteams kunnen we kort zijn: die doen het 

boven verwachting goed. Ook het 2e, wat zeer hoog 

speelt na de promotie van afgelopen jaar, weet uit 

de degradatie zone weg te blijven. De jeugdteams 

doen over het algemeen goed mee, maar JO19-1 

heeft het moeilijk in de hoge klasse waarin ze staan. 

De vrouwen en meisjes (MO-19 is winterkampioen 

geworden) draaien ook allemaal goed mee, dus 

sportief gaat het ook goed.

Tot slot nog een woordje over het alcoholbeleid. 

We hebben wat extra interactie gehad met de 

oudste jeugd. Met name de situatie wanneer zij op 

zondag meespelen met de senioren hebben wat 

extra belicht. Ook hebben we nog eens duidelijk 

gemaakt, dat bij de alcohol wetgeving niet de drinker 

de overtreder is, maar het kantinepersoneel cq. de 

club. En dat maakt het voor de club zo belangrijk dat 

iedereen daarin meedenkt.

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Dick knikt naar zijn vrouw: “Vrouwen eerst,” gebaart 

hij, dus we beginnen bij Liesbeth. “Ik ben altijd 

een voetbalsupporter geweest. Sinds dat ik Dick 

ken, ging ik mee naar zijn wedstrijden. Nu ga ik 

nog steeds elke zaterdag en zondag kijken, door 

weer en wind: ik sta altijd langs de lijn.” Toen 

zoon Daan in de pupillen speelde, had zijn team 

geen shirtsponsor. Dat vond zijn moeder niks. 

“Toen hebben we ze met mijn ons familiebedrijf 

(Rido Ongediertebestrijding red.) vier jaar lang 

gesponsord en is het team zelfs kampioen 

geworden!” vertelt ze trots. Pap en mam zijn erg 

betrokken bij de voetballoopbaan van Luuk en 

Daan. Ze hebben er dan ook geen probleem mee 

om in te springen wanneer dat nodig is.  “Ook toen 

ze op een gegeven moment geen coach en trainer 

hadden, is Dick ze gaan trainen en ben ik samen 

met een andere moeder coach geworden.” Maar 

dat is nog niet eens het enige wat Liesbeth doet 

voor de club. Ze zit daarnaast ook nog eens in het 

RKSV Heeze webteam. “Ik werd gevraagd door 

Gernie Henselmans zo’n vier jaar geleden, toen 

VOETBAL IS
PLEZIER

Vanuit de kou, stap ik de letterlijke en de figuurlijke warmte in bij de familie 
Van den Berg. Ik word geleid naar de eetkamertafel en de gezinsleden 
verzamelen zich vanuit alle hoeken van het huis. Er staat een schaal koekjes 
waar ik er een van móét nemen. “Ik heb ze speciaal voor vandaag gehaald!” 
zegt Dick van den Berg. Het feit dat ik vraag om een glaasje water wordt 
ook nog maar net geaccepteerd. “Mag ook iets anders hè, zeg het maar!” 
klinkt het. Brabantse gastvrijheid alom. We kletsen eerst over wat kleine 
dingen, over de club, over LINK en ik pak toch maar een koekje uit teken van 
appreciatie. “Laten we dan maar beginnen,” zeg ik uiteindelijk.

dacht ik nog: dat is toch niks voor mij, ik weet daar 

niet zo veel van. Maar toen heb ik een tijdje ‘stage’ 

gelopen en het was zo’n leuk team dat ik het ben 

blijven doen.” Ze zegt ook dat ze graag komt kijken 

en dan haar zoons ‘positief coacht.’

“Langs de lijn naar mij roepen hoe ik het moet 

doen,” verbetert oudste zoon Luuk haar. 

Hij speelt zelf weer bij RKSV Heeze in het 

negende na een jaar gestopt te zijn en zegt weer 

langzaamaan in het voetbalritme te komen. “Het 

is een gezellig team, we wonnen eerst vaker in 

de derde helft maar nu begint het veldspel er 

ook steeds beter uit te zien.” Luuk is een groot 

aanhanger van PSV, iets wat hij van thuis uit heeft 

meegekregen. Hij loopt stage bij Houta Bouw in 

Na een jaar gestopt te zijn,
weer langzaamaan in
het voetbalritme komen

Toen dacht ik nog dat is
toch niks voor mij, dat ik
het ben blijven doen...

DE FAMILIE VAN VAN DEN BERG
Tekst: JOCHEM MICHELS  Beeld: GERNIE HENSELMANS

Geldrop, dus staat hij maandag en dinsdag vanaf 

‘s ochtends vroeg op het dak. Na zijn wedstrijden 

op zondag is zijn dagindeling meestal: RKSV 

Heeze 1 kijken, naar de Thuys, friettent en terug 

naar de Thuys. Er wordt niet té veel gedronken, 

want meestal is de tank al leeg van zaterdag. Een 

rasechte voetbaldag dus. 

Na nog een koekje wordt er even gelachen en gaan 

we het rijtje af. Het gezin valt elkaar bij, helpt mee 

herinneringen ophalen of lacht om de verhalen 

van de andere. Het is een natuurlijk vloeiend 

tafelgesprek. Zo heb je het als interviewer het liefst. 

Mij wordt net zo goed gevraagd wat ik doe in het 

dagelijks leven en alle antwoorden worden met 

interesse en reacties opgenomen. De familie Van 

den Berg weet je op je gemak te laten voelen. 

Luuk moest netjes wachten totdat hij zijn 

zwemdiploma had gehaald, dus hij mocht pas op 

zijn zevende gaan voetballen. Dick ging dan kijken 

naar zijn trainingen en wedstrijden en nam Daan 

mee, dus ze konden niet anders dan hem maar lid 

laten worden op zijn vijfde. De gebroeders Van den 

Berg voetballen al hun hele leven. Ze begonnen in 

de achtertuin met zelf verzonnen oefeningen: door 

het open raam van het tuinhuisje schieten, lobje 

in de kliko en proberen de boom te raken. Om het 

beste uit ze naar boven te halen, kreeg de winnaar 

dan een ijsje. Die training heeft haar vruchten 

afgeworpen. Daan speelt sinds dit seizoen in een 

selectieteam. Na een indrukwekkend seizoen in 

JO17-3 heeft hij zich nu aangesloten bij JO17-1.

Naast het drukke voetbalschema dat daar bij komt 

kijken, werkt hij bij de Gouden Aar en zit hij op het 

Strabrecht College te Geldrop in in VWO 4. Hoe hij 

nog vrije tijd overhoudt, is een wonder te noemen. 
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Hij kan omschreven worden als een sterke, 

plichtsgetrouwe verdediger met conditie voor twee 

en die voor elke spits een doorn in het oog is. 

Opvallend is dat, ondanks zijn liefde voor voetbal 

en fanatisme die hij heeft bij de sport, Dick pas 

begon te voetballen toen hij 15 jaar oud was. 

Na een korte tijd in het jeugdvoetbal kwam hij 

terecht bij de senioren, in het achtste. “We werden 

opgesplitst als vriendengroep, want toen deed de 

club nog niet aan vriendenteams. Door de jaren 

heen gingen we van acht naar zeven, zes, vijf en 

tenslotte RKSV Heeze vier.” Onder het motto ‘Het 

plezier bij Heeze vier’, veroverden ze toen de titel. 

“Ik heb 25 jaar gevoetbald, maar dat is de enige 

keer dat ik zelf kampioen ben geworden, dat is 

knap hè?” lacht hij. 

Na veel seizoenen plezier, heeft een knieblessure 

hem gedwongen om veldvoetbal op te geven. “Ik 

was wat aan het meehelpen op een bedrijf, waar 

ik een aantal keer op de wenteltrap heb moeten 

lopen. Toen ik daarna een balletje ging trappen 

met onze Luuk in de tuin, merkte ik dat ik er heel 

erg last van had. De dokter zag er niks aan, dus ik 

voetbalde gewoon door. Ik begon zelfs met links 

te voetballen, terwijl ik het rechts al niet goed kon. 

Mijn meniscus was kapot. De dokter had mijn knie 

gerepareerd en zei tegen mij: ‘Zo nu kunt u weer 

voetballen.’ Toen zei ik: Nou dat vind ik knap, want 

dat heb ik nooit gekund.” Voetbalhumor. 

Dick heeft zelf vaak training gegeven aan de teams 

van zijn zonen. Hij zit vaak in de auto voor zijn werk 

of is bezig met papierwerk. Dus op het veld staan 

training geven of langs het veld coachen, houdt 

zijn week in balans. “Het belangrijkste voor mij aan 

voetbal, is plezier. Daar draait het spelletje om. Je 

moet het willen doen, net zoals vrijwilligerswerk 

zoals coachen en trainen. Een club kan niet zonder, 

dat is het mooie aan amateurvoetbal.”

DE FAMILIE VAN VAN DEN BERG
Tekst: JOCHEM MICHELS  Beeld: GERNIE HENSELMANS
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Onder het motto ‘Het
plezier bij Heeze vier’, 
veroverden ze toen de titel.

Jong geleerd is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap

met geld omgaan

Open een Zilvervlootspaarrekening én JongWijspakket 

bij RegioBank

 en krijg een Dopper voor je sportdrank

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

Uw bank dichtbij.

Open nu

het JongWijs 

pakket 
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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  Beeld: WILMA CUIJTEN

SKIHANDEL HEEZE
Skivakanties zijn helaas nog steeds erg prijzig. Behalve wanneer je vóór 
vertrek nog even langs Skihandel Heeze op bedrijventerrein ‘de Langstraat’ 
in Leende gaat om aldaar voor een habbekrats de mooiste skiuitrusting te 
scoren. In alle maten en merken zijn daar - voor jong en oud - zeer betaalbare 
ski’s, snowboards, helmen, brillen, stokken enz. te koop (of te huur) welke, 
alvorens deze de winkel verlaten, door eigenaren Peter van de Groenendaal 
en Hans van Dijk persoonlijk worden aangemeten en zo nodig aangepast.

Voor alle duidelijkheid hebben wij het hier over 

een tweedehands assortiment ski-equipment dat 

afkomstig is van de vele skischolen welke Oostenrijk 

rijk is. Vaak worden door deze skischolen reeds na 1 

jaar alle in gebruik zijnde ski’s door nieuwe vervangen 

daar het te kostbaar is voor deze scholen om zelf 

voor reparatie en onderhoud zorg te dragen. Met 

oversized bestelbus en dito aanhanger worden 

vervolgens deze, vaak nog jonge attributen, in groten 

getale door beide compagnons rechtstreeks in 

Oostenrijk aangekocht en vervoerd naar Nederland 

alwaar een selectie in hun speciaalzaak plaatsvindt.

En dat skiliefhebbers deze knusse en typisch 

Oostenrijkse speciaalzaak aan de Langstraat 3 in 

Leende erg aantrekkelijk vinden, moge blijken uit 

het feit dat van heinde en verre een grote schare 

klandizie, Skihandel Heeze weet te vinden. Zoals 

o.a. moge blijken uit het voorbeeld dat Peter van 

de Groenendaal aanhaalt over een bezoekster die 

na haar skiaankoop, op haar verzoek door Peter op 

het station werd afgezet om haar terugreis richting 

Groningen (!) aan te vangen….(-) 

Tijdens het skiseizoen komt het dan ook niet zelden 

voor dat op een zaterdag een honderdtal klanten (!) 

de winkel bezoekt. En niet alleen bezoekt; uit eigen 

waarneming blijkt dat ruim 97% van alle bezoekers 

ook daadwerkelijk kopers zijn, aldus Hans van Dijk.

Geen enkel paar ski’s verlaat overigens de winkel 

zónder dat deze van een grondige slijp- en/of 

waxbeurt zijn voorzien, uitgevoerd door Hans als 

gediplomeerd skihersteller, in zijn werkplaats die 

is voorzien van zeer specialistische machines en 

verwante apparatuur. Klanten waarderen deze extra 

service van Hans ten zeerste waardoor hij inmiddels 

met menig vaste klant - en al vele jaren - een goede 

band heeft opgebouwd. Niet zelden weten deze 

klanten, voor onderhoud of reparatie, hun weg naar 

Heeze-Leende steeds weer te vinden.

Niet alleen vanuit Leende vindt verkoop plaats. Ook 

vanuit hun filiaal in Utrecht dat drie keer groter is 

dan dat in Leende, worden klanten op hun wenken 

bediend. En wat te denken van verkoop via de 

digitale snelweg www.skihandel.nl en www.bol.com. 

En omdat steeds meer Belgen en Duitsers de zaak 

bezoeken, is onlangs ook nog een Duitse website 

gelanceerd.

Namens de RKSV Heeze, dank aan deze belangrijke 

VIP-sponsor voor hun niet geringe financiële bijdrage. 

Daarnaast spreekt deze LINK-redacteur de hoop uit 

dat ook vele clubleden hun weg naar dit sympathieke 

bedrijf zullen vinden, zeker de moeite waard.
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In een zeer gemoedelijk gesprek – hoe kan 

het ook anders – blijkt Wilma zich uitstekend 

voorbereid te hebben op mijn komst. Ze 

haalt een paar A4’tjes tevoorschijn met 

daarin in chronologische volgorde haar eigen 

geschiedenis binnen onze vereniging. Het begon 

in het seizoen 1982-1983 toen haar man Hennie 

vanuit Soerendonk naar Heeze kwam en ging 

spelen in de selectie. Het eerste promoveerde 

direct en het 2e en 3e werden kampioen. 

Een enorm feest volgde en de vergelijking 

met afgelopen seizoen is in dat opzicht snel 

gemaakt. Wilma handbalde zelf in Heeze, maar 

was al direct trouwe supporter langs de lijn op 

ons sportpark. Toen hun oudste zoon Joost in 

1993 bij de F-jes begon, bleek al snel dat er een 

tekort aan trainers en was.  Hun twee andere 

zonen, Ruud en Tomas, wilden niet veel later 

gaan voetballen, maar dat kon nog niet, omdat 

zij te jong waren. Samen met Sonita van den 

Bogaart heeft zij op dat moment de mini’s in 

het leven geroepen, zodat ook de allerjongsten 

al spelend konden starten op het Lambrek. Dat 

haar initiatief serieus werd genomen, bleek wel 

uit de “professionele hulp” zoals Wilma het zelf 

verwoordt, die werd geboden in de persoon van 

Peter van de Groenendaal. Toen de kinderen iets 

ouder waren, heeft Wilma samen met Sonita ook 

op zaterdagochtenden de kantine beheerd. “Het 

was altijd volle bak en wij deden alles: van koffie 

zetten tot de frietpan bedienen. Het was vooral 

heel gezellig!”

Vrouwelijke inbreng

Tijdens de Heezer kermis gooide Wilma 

een balletje op bij Toon van der Linden 

om deel te mogen nemen aan de nac 

(nevenactiviteitencommissie), vooral 

omdat naar eigen zeggen de club wel wat 

vrouwelijke inbreng kon gebruiken. Vooral alle 

Sinterklaasactiviteiten zijn haar bijgebleven. 

“Vanuit de nac kwam ik ook bij het El 

Grisio jeugdkamp uit. Ik heb de organisatie 

overgenomen van Jorgos Keuten die ging 

verhuizen. De eerste edities gingen we naar 

Lierop; daarna naar Neerpelt. Het waren 

1312

slapeloze, lange nachten, maar wat heb ik 

daarvan genoten. Schitterend!”  

Tien jaar geleden werd Wilma door Han de 

Bruijn en Wim Schilders gevraagd om Els van 

der Linden op te volgen als secretaris in het 

hoofdbestuur. “Ik merkte al langer aan die 

twee heren dat ze iets van me wilden en dat 

bleek dus te kloppen. Ik ben erin gestapt in 

de tijd dat we net uit een financieel moeilijke 

situatie kwamen. Er werd veel en lang vergaderd 

met een groot bestuur.” Maar wat doet een 

secretatis nu eigenlijk allemaal? Wilma somt 

op: mails beantwoorden of doorsturen naar 

de juiste personen, de agenda voor een 

bestuursvergadering opstellen en daarna de 

notulen, post ophalen en zorgen dat die bij de 

juiste personen komt. Rond de ALV nodigt ze de 

ereleden apart uit, ze stelt het jaarverslag op, 

nadat ze van alle afzonderlijke commissies de 

stukken binnen heeft. De jubilarissen moeten 

uitgenodigd worden voor de nieuwjaarsreceptie, 

als er teams van RKSV Heeze zijn genomineerd 

voor het Sportgala moeten die uitgenodigd 

worden. Verder noemt ze nog het opstellen van 

nieuwsbrieven en het opstellen van de AVG voor 

onze vereniging. “Gemiddeld kost het me 10 uur 

in de week; de ene week is het wat drukker dan 

de andere maar dat is altijd en overal zo.”

Soms was het zwaar in het (mannen)bestuur, 

maar een eerste hoogtepunt kwam in 2010 toen 

een dienstenveiling werd georganiseerd ten bate 

van de vereniging. “Met Luc van Veen en

10 JAAR SECRETARIS 
Tekst: MICHIEL THURLINGS • Beeld: GERNIE HENSELMANS
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WILMA
NIJSSEN

AFSCHEID
NA 10 JAAR 
SECRETARIS

Iedereen binnen de club kent haar en maakt regelmatig een praatje met haar, 
maar wat doet ze precies en wat heeft ze allemaal gedaan bij RKSV Heeze?
En wat gaat ze nog doen…? De hoogste tijd om eens wat nader in te gaan op 
alle bezigheden van clubvrouw in hart en nieren Wilma Nijssen. Eén functie 
krijgt wat meer aandacht, want ze heeft immers onlangs na 10 jaar trouwe 
dienst afscheid genomen als secretaris binnen het hoofdbestuur.
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Dirk van Gaal als veilingmeester en presentator 

werd het een prachtige avond. Bijna alle 

diensten werden verkocht die avond. Wederom 

bleek dat de mensen erg betrokken waren 

bij onze club.” Het in het leven roepen van de 

Seniorenmiddag (in 2012) was ook een schot 

in de roos van Wilma. Het is bedoeld voor alle 

senioren van Heeze. In samenwerking met de 

KBO Heeze genieten de ouderen ieder jaar van 

een leuke thuiswedstrijd van Heeze 1 en krijgen 

ze in de rust op de tribune koffie geserveerd.  

Hoewel het los staat van haar werk als secretaris, 

noemt ze ook haar bijdrage aan de LINK als 

hoogtepunt. Wilma behoorde tot de redactie van 

het eerste uur. Het mogen interviewen van (een 

delegatie van) de maandagmorgenploeg en de 

drie broers Frans, Johan en Jos Slegers zijn haar 

het meeste bijgebleven. “Ik zag de drie heren op 

de fiets aankomen op een avond en toen wist ik 

al: dit wordt een latertje, haha!

Respect over en weer

Ik heb een heel fijne tijd gehad in het 

bestuur. Het huidige bestuur is heel capabel, 

er wordt niet te lang vergaderd en er is 

respect over en weer en hoewel dit allemaal 

vanzelfsprekend lijkt, is het dat niet. Ik stop op 

een nieuw hoogtepunt!” Gelukkig blijft Wilma 

in verschillende geledingen behouden voor de 

RKSV Heeze. Ze neemt plaats in het webteam, de 

sponsorcommissie heeft haar weten te strikken 

en ze blijft het vrijwilligersproject doen. (Dit 

laatste is hierboven nog niet eerder vermeld, 

gezien haar enorme lijst aan bezigheden!) Dit 

clubje bestaande uit Jos Bakermans, Wies van 

der Kruijs en Wilma zorgen er o.a. voor dat 

gestopte vrijwilligers een bloemetje krijgen 

aangeboden. “We bedanken ze, maar hopen 

natuurlijk ook dat ze in de toekomst nog iets 

gaan betekenen voor ons.

Hieraan gekoppeld is natuurlijk ook de 

organisatie van het vrijwilligersfeest, een 

gezellige avond voor alle vrijwilligers en hun 

partner. Tijdens deze avond wordt de clubman 

of –vrouw gepresenteerd, altijd spannend!”

Het mag duidelijk zijn: Wilma heeft een rood-

groen hart en hoewel ze stopt na 10 jaar 

secretaris te zijn geweest, zullen we haar nog 

regelmatig zien op het Lambrek. En dat is maar 

goed ook, want behalve van haar kennis en 

ervaring kunnen we zo ook nog lang genieten 

van een positief ingesteld iemand!   

Na dit interview werd bekend dat Wilma erelid 

werd. Haar reactie hierop: "Dat ik op de laatste 

algemene ledenvergadering ben benoemd tot eerste 

vrouwelijk erelid in de clubhistorie was een grote 

verrassing, daar ben ik supertrots op!"

14 10 JAAR SECRETARIS 
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AANNEMERSBEDRIJF

P.J. CUYTEN
NIEUWBOUW • VERBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

Tel. 040 - 2264681   GSM: 06-51770129
E-mail: info@aannemersbedrijfpjcuyten.nl
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P.J. CUYTEN
NIEUWBOUW • VERBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze
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Vrijdagavond 16 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats. De 

kantine was oranje versierd wegens de interland Nederland-Frankrijk, die na 

de ALV gekeken zou worden. De jaarverslagen waren al eerder gepubliceerd op 

de website zodat geïnteresseerden deze al konden inzien. De financiën werden 

toegelicht door de penningmeester. Het tempo van de vergadering zat er goed in 

i.v.m. de aanvang van de interland.  

Voorzitter Paul Krieckaert zette namens het bestuur drie mensen in het zonnetje. 

Eerst werd Cees de Weijer uitgeroepen tot Lid van Verdiensten. Vervolgens 

werd Fred Doezé benoemd tot Erelid. Tot slot werd aftredend secretaris Wilma 

Nijssen benoemd tot Erelid.  Wilma, Fred en Cees van harte proficiat met 

jullie benoemingen! Verderop in deze LINK is hierover meer te lezen. Wilma 

Nijssen nam na 10 jaar afscheid als secretaris. Zij wordt opgevolgd door Gernie 

Henselmans. Gelukkig blijft Wilma nog op tal van vlakken actief binnen de club.

Aansluitend aan de vergadering kon de wedstrijd het Nederlands elftal 

gevolgd worden op groot scherm. Na de overwinning van Nederland werd nog 

doorgefeest in de kantine.
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WILMA, FRED EN CEES

CEES DE WEIJER
Lid van Verdiensten
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Vergaderingen hoeven niet lang 
te duren. Je plant het bijvoorbeeld 
voorafgaand aan een wedstrijd van 
het Nederlands elftal die om 20.45 
uur begint. Dan weet je vooraf dat het 
dan ook afgelopen zal zijn. Zo verging 
het de Algemene Ledenvergadering 
van ons schône clubke op 16 
november jl. Dat de ALV niet eindeloos 
duurde had er natuurlijk ook mee te 
maken dat we een mooi jaar achter 
de rug hebben en - afgezien van de 
gebruikelijke besognes - er geen echt 
grote zaken speelden die commotie 
veroorzaakten. Dat heeft dan ook 
weer te maken met een betrokken en 
competent bestuur, waarvoor hulde.

De ALV werd ook benut om enkele 
buitengewoon betrokken leden in 
de schijnwerper te plaatsen: Wilma 
Nijssen en Fred Doezé werden 
benoemd tot Erelid, en Cees de 
Weijer werd uitgeroepen tot Lid van 
Verdiensten.

Onze vereniging kent een aantal Leden van 

Verdiensten. Cees is daar op 16 november aan 

toegevoegd. En daar zijn goede redenen voor te 

noemen: 

Cees maakt zich al jaren verdienstelijk

voor onze vereniging. 

Vanaf 2005:

• twee periodes voorzitter Jeugdzaken

• initiatiefnemer Walking Football

• drijvende kracht achter projectgroep

  ‘Meer Meiden bij de Club’

• zitting in projectgroep ‘Samenwerking

  Dames- en Meidenvoetbal’

• toegewijd lid van de Maandagochtendploeg

• ICT-voorziening (samen met Clement).

We voegen daar graag zijn vrijwilligerswerk uit 

een vorig leven (toen zoon Lex nog voetbalde)

nog aan toe: teamleider, toernooicommissie en 

pintjes tappen achter de bar. 

Van het bestuur: 
Al jaren is Cees actief voor onze 

voetbalclub en hij heeft vorig jaar zijn 

bestuurscarrière afgesloten als hoofd 

van de jeugdafdeling. Als clubmens 

typeren we Cees als iemand die zich in 

mindere mate bezig heeft gehouden met 

de sportieve prestaties, maar meer met 

de maatschappelijke rol van de club. Hij 

heeft goede contacten bij Kempenhaeghe 

en bij de gemeente en hij is de drijvende 

kracht geweest achter het opzetten van 

het meisjesvoetbal en recent ook van 

het walking voetbal. Ook het G-voetbal 

kan altijd op zijn support rekenen.  In het 

bestuur was hij naast de jeugdvoorzitter 

ook altijd de man van de IT, maar ook van 

de onuitputtelijke lijst met “puntjes” in de 

rondvraag. 

We hebben ons ook kostelijk vermaakt 

met Cees zijn humor en we waarderen 

zijn inzet voor de voetbalclub in hoge 

mate. En hij is nog steeds actief voor 

de club. Vanwege zijn verdiensten voor 

de club en nog steeds voort durende 

inzet, en ook als zeer gewaardeerde 

persoonlijkheid willen we Cees als lid van 

verdiensten van RKSV Heeze maken. 

FRED DOEZÉ
Erelid
Je hebt mensen die zonder al te veel kennis 

van zaken met bluffen een heel eind komen. 

Voor Fred Doezé geldt het tegendeel: hij 

wordt geroemd om zijn dossierkennis. Zelfs 

voor vragen over de kleinste details van welk 

reglement ook kun je bij Fred terecht.

Hetzelfde jaar dat Fred in Heeze kwam wonen - 

we spreken over 1971 - werd hij lid van de RKSV 

Heeze en kwam prompt in het 1e elftal. Fred 

zou een vaste waarde blijken te zijn, maar zijn 

carrière werd eerder afgebroken dan gehoopt: 

het seizoen 1974-‘75 eindigde voor Fred in 

mineur door een zware blessure. Hij begon dat 

seizoen als aanvoerder en het zou uiteindelijk 

een kampioensjaar worden. Enkele jaren in 

Heeze 7 werden nog volgemaakt, maar daar 

bleef het als actief voetballer bij. Aansluitend 

is Fred acht seizoenen trainer en jeugdleider 

geweest bij doorgaans selectieteams, om in 

1980 over te stappen naar de senioren als 

leider van Heeze 2 en Heeze 3 (tot 1986). 

Ondertussen had Fred zitting genomen in een 

geheel nieuw bestuur (in deze  bestuursperiode 

werd de huidige tribune gerealiseerd en toonde 

RKSV Heeze zich een stabiele 3e klasser), om 

vervolgens opnieuw zeven jaar leider van Heeze 

3 resp. 2. 

Persoonlijke omstandigheden noopten Fred 

in 1997 te stoppen met vrijwilligerswerk. 

Je kon hem wel alle zondagen aantreffen 

langs de lijn van het 1e elftal, dat in die jaren 

pendelde tussen de 3e en 4e klasse. Maar 

in 2013 heeft Fred toch maar weer eens een 

taak op zich genomen: voorzitter senioren/

vrouwen. Inmiddels heeft Fred zijn functie 

binnen het hoofdbestuur neergelegd en is 

wedstrijdsecretaris senioren/vrouwen.

Op de vraag welke toekomstverwachtingen 

heeft voor Heeze, antwoordt hij: “Onze club is 

een super gezellige club met een groot aantal 

vrijwilligers op allerlei gebied die deze club tot 

DE SCHIJNWERPER OP...
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op heden prima draaiende kunnen houden. 

De gemiddelde leeftijd van deze vrijwilligers 

baart mij echter wel zorgen, alsmede het feit 

dat steeds meer op dezelfde vrijwilligers een 

beroep moet worden gedaan. Helaas is dit een 

maatschappelijke ontwikkeling die niet alleen 

onze club treft !!

Op sportief gebied verkeert onze club op dit 

moment in een ‘flow’ met geweldige resultaten 

van onze selectie-elftallen. Op de niet al te lange 

termijn kunnen wij deze posities mijns inziens 

zonder meer handhaven. Op de langere termijn 

zal het heel wat visie en inventiviteit vergen 

om dit te kunnen continueren. Een bron van 

zorg vind ik wel de terugloop in het ledenaantal 

en de beleving bij met name de spelers in de 

lagere elftallen en dan denk ik met name aan 

het vlug afmelden bij wedstrijden, incidenten 

bij wedstrijden van lagere elftallen etc. Met 

name bij deze spelers zou m.i. voorop moeten 

staan het plezier in het voetballen, lekker op de 

zondagmorgen even de wei in”.

Van het bestuur: 
Fred is in diverse periodes als bestuurder 

actief geweest, waarvan hij de laatste periode 

vorig jaar als seniorenvoorzitter geëindigd 

is. Zijn interesse, ook als bestuurder, lag wat 

meer aan de sportieve kant van het spelletje. 

Als bestuurder viel hij op door dossierkennis 

maar ook door een gezonde mate van 

rechtlijnigheid. Afspraak is afspraak en niet 

recht praten wat krom is. Dat was altijd 

verfrissend en was voor het bestuur ook een 

goed houvast. Kortom geen allemansvriend, 

geen meeprater, maar wel een gewaardeerd 

bestuurder die goed koersvast was. Iemand 

ook, waar je op kon rekenen.

Als dank voor Freds vele jaren actieve inzet 

voor de club, als speler, als leider, diverse 

perioden als bestuurslid, en nog steeds als 

wedstrijdsecretaris, is Fred benoemd tot erelid 

van de RKSV Heeze. 

WILMA
NIJSSEN
Erelid
Wilma heeft diverse taken bij onze 

vereniging op zich genomen, maar het 

meest staat ons toch de afgelopen 10 jaar 

voor ogen waarin zij de bestuurstaak van 

secretaris vervuld heeft. In moeilijke tijden 

was Wilma de stabiele factor van onze club; 

altijd met goed gemoed, hoe de zaken er 

ook voor stonden. Oog voor de zakelijke 

belangen van de vereniging als geheel, 

maar ook altijd oog voor de besognes van 

de individuele leden. En altijd present.

Terugkijkend op deze periode, zegt Wilma 

het volgende. “Wat heb ik enorm veel 

geleerd tijdens mijn bestuursfunctie bij 

RKSV Heeze. Een echte mannenwereld 

waar je als vrouw je mannetje moet staan. 

Gelukkig ben ik dat gewend, niet alleen 

thuis maar ook op het werk. Met drie 

zonen en een man, die allen gevoetbald 

hebben of nog steeds, ging het gesprek 

vaak over voetbal. Je raakt besmet met het 

voetbalvirus en waarschijnlijk gaat dat niet 

meer over”.

Net als Fred Doezé en Cees de Weijer, heeft 

Wilma ondervonden hoeveel tijd hier in gaat 

zitten: “Een drukke (parttime) job, een rijk 

sociaal leven, daar kunnen 10 uurtjes per 

week als secretaris nog wel bij. Maar dat ik 

die functie tien seizoenen zou bekleden, 

had ik vooraf niet kunnen bedenken. 

Misschien had ik eerder moeten stoppen, 

maar als het even wat minder gaat, ben 

ik niet de persoon om te kappen, juist de 

schouders eronder, dat heb ik van huis uit 

meegekregen. Vaak is overal een oplossing 

voor en staan er altijd weer mensen op die 

de club een warm hart toedragen”. Het is 

een hele opgave, maar het gaf Wilma ook 

veel voldoening: “Wat is er mooier dan 

nieuwe mensen te ontmoeten, samen 

de tent te runnen, ervoor te zorgen dat 

Van het bestuur: 
Wilma heeft vooral oog voor dingen om het 

voetbal heen, de dingen die het leuk maken 

om lid te zijn van een club. Ze is betrokken 

geweest of nog steeds betrokken bij een 

eindeloze rij van activiteiten en initiatieven. 

Binnen het bestuur hadden we in Wilma een 

enorme encyclopedie met clubkennis. Ze is 

aangetreden als secretaris, in de moeilijkste 

periode van de club en gedurende 10 jaren op 

haar post gebleven. Ook in de jaren dat het 

minder plezierig was. Dat is bijzonder. Want 

laten we eerlijk zijn, waarom zou je een hobby 

doen die je niet leuk vindt en vooral gericht is 

op het wel en wee van anderen? Dat is zeker 

tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. 

Maar gelukkig is ze op het schip gebleven.

Wilma was heel waardevol om de continuïteit 

van de club te waarborgen. Maar ze is meer. 

Eerst en vooral een geweldige sfeerbewaker; 

een kundig bestuurder met veel oog voor 

de menselijke maat; iemand die iedereen 

kent en door iedereen gewaardeerd wordt. 

In voetbaltermen gesproken was Wilma een 

echte nummer 6, iemand die de balans in het 

team bewaakte. Daarvoor zijn we haar veel 

dank verschuldigd. 

Om onze waardering te tonen voor alles wat 

ze voor de club gedaan heeft, hebben we als 

bestuur besloten om Wilma, als eerste vrouw 

bij de club, tot erelid te benoemen van RKSV 

Heeze.

iedereen geniet van het spelletje voetbal, 

vrijwilligers binnen te halen, knelpunten 

op te lossen en nieuwe activiteiten te 

bedenken. Regelmatig kreeg ik thuis te 

horen ‘alweer naar de voetbal’, ja alweer 

naar de voetbal.

Met veel respect kijk ik terug op het grote 

12-koppige ‘oude’ bestuur met Wim 

Schilders als voorzitter in mijn beginjaren 

als secretaris. Zij haalden de club uit een 

diep dal, de reden daarvoor is bij de meeste 

leden wel bekend. Kijk waar we nu staan: 

financieel kerngezond, onze vaandelteams 

die in de hoogste competities meedraaien, 

220 vrijwilligers die hun vrije tijd inzetten 

voor de club, een maandagploeg om u 

tegen te zeggen. Ik ben er ontzettend trots 

op dat ik hierin mijn bijdrage heb mogen 

leveren”.

Wat waren de mooiste momenten?

“Als ik dan toch enkele hoogtepunten moet 

noemen: de start met de mini’s in 1994, het 

kampioenschap van de A1 met onze Ruud 

en Tomas, de introductie van de LINK in 

2009, het aantreden van Paul Krieckaert als 

voorzitter, de onderscheiding ‘clubvrouw 

van het jaar’ (2013-2014) en tot slot de 

grootste verrassing ‘erelid’ van RKSV Heeze 

in 2018”.

Voortaan alleen nog langs de lijn?

“Niets doen voor de club is voor mij geen 

optie, ik blijf nog actief in enkele commissies 

waaronder het vrijwilligersproject en het 

webteam. Na een duidelijke liefdesbrief ben 

ik ook nog in de sponsorcommissie gestapt 

en heb daar heel veel zin in!”

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die 

liefdesbrief........
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Zelf ben ik erin gerold, omdat ik jarenlang, met 

heel veel hulp van diverse andere vrijwilligers, het 

onvolprezen “Rood Groentje” heb geproduceerd. 

Eerst op A4-formaat, later het boekje in A5. 

Dat was soms behoorlijk stressvol, want er zat 

tijdsdruk achter. Vanwege het tweewekelijkse 

speelprogramma moest het bij iedereen op 

donderdag in de brievenbus vallen, zodat men wist 

waar en wanneer men speelde in het weekend.

Intussen veranderde de wereld om ons heen. Alles 

ging steeds meer digitaal. Dus kon ook het Rood 

Groentje niet achter blijven. Begin 2010 werd dan 

ook besloten om voortaan een digitale nieuwsbrief 

te maken, die de actuele zaken van het RG’tje 

ging vervangen. Later kwam er een eigen website, 

waarop al het clubnieuws te vinden was.

Op 13 maart 2010 was het zover: het laatste Rood 

Groentje in papieren vorm verscheen en een 

hoofdstuk werd afgesloten. Ruim 3,5 miljoen prints 

waren er in de afgelopen jaren door de Risograph 

snelkopieermachine gegaan. Dat ging gelukkig 

wel vlugger dan op de oude stencilmachine. Het 

principe was wel hetzelfde: masters op een drum 

met inktpatronen.

Het was Rens Snoeijen die er voor zorgde dat 

er een opvolger kwam. Een echt, professioneel 

magazine dat de naam LINK kreeg. Vanaf het 

allereerste begin waren de reacties van de leden 

NICO VAN DER PALEN,
BIJ LINK BETROKKEN VANAF
HET ALLEREERSTE UUR
Peter van Hoek was gevraagd om mij te interviewen. “Laat hem het zelf 
maar vertellen,” zei hij, “want hij weet er meer van dan ik.” En als betrokkene 
van het eerste uur bij het ontstaan van dit magazine, is dat natuurlijk ook zo. 
Hoe langer je erover prakkezeert, des te meer komt er weer naar boven. We 
hebben eigenlijk best veel meegemaakt.
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zeer positief. Het fijne voor degenen die het 

blad opzetten en maakten, was het verdwijnen 

van de tijdsdruk. Immers, er stonden geen 

speelprogramma’s meer in en ook de uitslagen 

en wedstrijdverslagen waren verhuisd naar de 

website. Wel waren er de deadlines, waarop de 

redacteuren hun bijdrage moesten inleveren. En 

dat liep niet altijd even voorspoedig. Menig keer 

werd ik op mijn vingers getikt, zelfs bij dit stuk.

Ook bij een ander karwei kwam mijn persoon 

om de hoek kijken. De distributie moest namelijk 

nog steeds door eigen mensen gedaan worden 

en daar had ik een netwerkje voor opgezet. 

Jeugdleden brachten eerst het RG’tje rond (nadat 

ik het bij hen thuis had afgegeven) en zij gingen 

nu de LINK rondbrengen. Ze kregen daarvoor 

een vergoeding. Alles bij elkaar was dat zo’n € 650 

per jaar. Volgens Rens werd dat mede door de 

advertenties terugverdiend. Het bestuur dacht 

daar anders over en vond dat te veel. Volgens mij 

een van de kleine ergernissen die de verhouding 

Rens – bestuur een beetje vertroebelde. En dat 

escaleerde later zodanig dat Rens zich terugtrok 

uit allerlei activiteiten. Jammer, maar hij heeft wel 

een mooi magazine nagelaten. Dat is absoluut zijn 

verdienste geweest. 

Aan de leden van de Maandagploeg werd gevraagd 

of zij de LINK rond wilden brengen. Een flink aantal 

van hen reageerde daarop positief en doet dat 

nog steeds. Aangevuld met nog enkele anderen, 

brengen zij maandelijks de LINK in hun wijk bij de 

mensen thuis door weer en wind. Je moet het toch 

maar doen. Ik haal de LINK’s op bij Tableaux, tel ze 

thuis af per wijk en breng de dertien dozen naar de 

bezorgers. Zelf bezorg ik de buitengebieden. Dat is 

zo gegroeid vanuit het RG’tje. We konden immers 

de jeugd niet ’s winters in het donker die afgelegen 

plaatsen laten bezoeken.

Omdat ik voor het clubblaadje al heel veel 

redactiewerk deed, werd mij meteen bij het begin 

gevraagd om ook voor de LINK te gaan schrijven. 

Hetzelfde gold voor Rob Mutsaerts met zijn column 

“Graspol”, nog steeds een veel gelezen onderdeel 

van de LINK. Een aantal van zijn columns is zelfs in 

boekvorm uitgegeven.

Rens zorgde ervoor dat de redactie uitgebreid 

werd met nog een zestal mensen (inclusief een 

fotograaf) en we gingen aan de slag. Allemaal 

goedwillende amateurs zijnde kregen we 

instructies van hoofdredacteur Rens. We hebben 

zelfs met het hele team een workshop gehouden 

in een skybox van het PSV-stadion met Thijs 

Slegers (toen nog PSV-watcher voor De Telegraaf) 

als professionele begeleider. Daarna met een busje 

naar Hilversum, waar we een opname van Voetbal 

International bijwoonden. Ze hadden nog niet 

eerder een Monseigneur op de tribune gehad. Of 

we daar iets geleerd hebben, waag ik te betwijfelen, 

maar het was wel een leuke ervaring om daarbij te 

zijn.

Nog steeds zijn we diezelfde goedwillende 

amateurs. Maar toch heb ik het idee dat de LINK 

in de achter ons liggende tien seizoenen mooier is 

geworden. Dat heeft alles te maken met de goede 

artikelen, de professionele foto’s en de mooie 

opmaak. Met dank aan Johan van de Water en 

Gernie Henselmans als hoofdredacteuren en Peter 

Leijssen, Victor Coffa en Egon van der Linden als 

fotografen. En natuurlijk Mark Damen van tableaux 

en zijn medewerkers. Het nadeel van het noemen 

van namen is, dat je er altijd een aantal vergeet, 

bewust of onbewust. En dan doe ik een flink aantal 

personen te kort. Maar we hebben nog een heel 

seizoen met jubileumuitgaven te doen en dan kan 

dat mogelijk wel rechtgezet worden.

Ik denk dat het best zal lukken om de kwaliteit van 

dit schitterende magazine te handhaven, zodat 

we er de komende jaren nog steeds van kunnen 

blijven genieten.

Eigenlijk hebben de leden dat zelf een beetje in 

de hand. Als jullie ervoor zorgen, dat wij iets te 

schrijven hebben, dan komt er elke maand weer 

een goedgevulde LINK in de bus. Dat gaat niet 

vanzelf, daar heb je handjes voor nodig. En die 

hebben we gelukkig. Maar die hebben we nooit 

te veel. Dus als u zich geroepen voelt om een 

stukje voor de LINK te schrijven, wij zullen u niet 

tegenhouden.

Op naar het volgende jubileum in 2028. Dat lijkt 

ver weg, maar in deze snelle wereld zijn we daar 

zo. Hopelijk is er dan nog steeds deze onvolprezen 

LINK. (Natuurlijk, anders hebben we geen 

jubileum!!).

Als jullie ervoor zorgen, dat wij iets 
te schrijven hebben, dan komt er 
elke maand weer een goedgevulde 
LINK in de bus.
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Omdat ik voor het clubblaadje al heel 
veel redactiewerk deed, werd mij 

meteen bij het begin gevraagd om ook 
voor de LINK te gaan schrijven.
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DE OPMARS
VAN ORANJE

Heel de Nederlandse voetbalwereld bewierookt Ronald Koeman, Door hem is 
Oranje zogezegd ‘herrezen’. Op goede, verrassende resultaten in de Nations 
League zoals de 2-0 zege op WK-winnaar Frankrijk en de dominante 3-0 
overwinning tegen Europees Kampioen Portugal durfden we van tevoren nog 
niet te hopen. We hebben de afgelopen twee grote internationale toernooien 
niet meegedaan maar wel beide winnaars verslagen. De vraag luidt dan ook: 
wat is er nu zo anders?

Ik denk niet dat het een controversiële mening is 

dat Danny Blind geen succesvolle bondscoach is 

geweest. Het feit dat hij maar zeventien interlands 

aan het roer heeft gestaan, laat blijken dat ook 

de KNVB die conclusie had getrokken. Van die 

wedstrijden werden er zeven gewonnen. Dat is voor 

het niveau dat dit voetballand nastreeft simpelweg 

te weinig. 

Van de derde plaats op het WK tot niet meedoen 

aan het EK: dat is een opmerkelijke smakker die we 

daar maakten. Er werden veel standaard smoezen 

gebruikt: “We zijn in een opbouwfase fase” , “De oude 

generatie moet het stokje overdragen” en wat al niet 

meer. 

Wat ik Blind moet meegeven, is dat hij de jeugd 

een kans gaf, zoals De Ligt. Het jonge Barcelona 

prospect had een teleurstellend debuut, maar nu 

is hij niet meer weg te denken centraal achterin 

naast aanvoerder Van Dijk. Een trend gestart door 

Louis van Gaal en nu ook doorgezet door Koeman 

met debutanten zoals Frenkie de Jong, Danjuma 

Groeneveld en Steven Bergwijn. Met dit jeugdige 

team zien we iets wat we zo gemist hebben van 

‘onze jongens’: strijdlust en creatief voetbal. In plaats 

van een lange, sterke spits in het centrum zoals we 

gewend zijn van het Nederlands Elftal, start er in de 

ÉÉN TWEETJE
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basis de laatste tijd vaker een drietal van snelle en 

behendige aanvallers. Dat lijkt meer te passen bij de 

huidige generatie, aan het veldspel te zien.

Onder Sneeuwvlokje (bijnaam van Koeman) hebben 

we zestien keer gescoord in tien wedstrijden, met 

Memphis Depay als topscorer. Dat is het attractieve 

voetbal dat we kennen, maar na het afscheid van de 

grote namen afgelopen jaren werd er getwijfeld of we 

dat zo snel al zouden zien. Jonge jongens van eigen 

bodem bleken de sleutel naar goede resultaten, 

alleen moeten we ook niet te vroeg juichen. De 

Nations League is een leuk begin maar het gaat 

natuurlijk nog niet om de échte prijzen. We moeten 

ons eerst maar weer eens plaatsen voordat we de 

bondscoach een kroon en scepter overhandigen. 

Jochem Michels
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Voor maar liefst het vierde jaar op rij
is het MO19-1 team van ST RKSV 
Heeze / DOSL kampioen geworden. De 
kampioenswedstrijd werd in en tegen 
Best Vooruit moeizaam maar verdiend 
met 3 - 5 gewonnen. Daarmee is 
de MO19-1 ongeslagen kampioen 
geworden in de 2de klasse. Wie zijn 
deze heldinnen van ST RKSV Heeze / 
DOSL MO19-1?

Lotte van Asten: ‘Lotje’ is de kwelgeest 

voor iedere tegenstandster. Met haar 

fanatieke spel maakt ze het iedere 

tegenspeelster moeilijk. En alert als ze is, 

heeft ze er deze competitie toch mooi 5 

goals ingeprikt.

Janne Dekker: Janne is multi inzetbaar. 

Of ze nu linksbuiten, laatste vrouw of in 

de goal staat, Janne doet dat moeiteloos. 

De ‘lange’ (speelster), goed voor 10 goals, 

is zowel links- als rechtsbenig en haar 

MO19-1 VOOR
4e KEER OP RIJ KAMPIOEN!

schot wordt gevreesd. Vanaf eigen helft 

een vrije trap in de winkelhaak schieten, 

wie doet haar dat na? 

Dana van Empel: Dana is de 

voorstopster van het team. Geducht 

om haar verdedigende acties. Ze valt 

daarnaast op door haar aanvallende 

aspiraties maar vooral door haar goede 

spelinzicht en fabuleuze techniek.

Femke Geurts: Trainingsbeest Femke 

heeft maar liefst een opkomst van 100%. 

Ze is meestal te vinden op de rechtshalf 

positie en bedient de aanval van goede 

passes. Recent heeft ze zelfs laten zien 

met het hoofd te kunnen scoren. Dit 

talent debuteerde dit seizoen nog als 

15-jarige bij de Dames 1.

Maartje Klaus: Maartje is ook weer multi 

inzetbaar. Ze is vaak achterin te vinden 

als voorstopster of laatste vrouw. Daar 

maakt ze het iedere tegenstandster lastig. 

Als aanvalster heeft Maartje, door binnen 

1 minuut te scoren, het snelste doelpunt 

van het seizoen op haar naam staan.

Sylke Louwers: Sylke is transfervrij 

overgekomen van v.v. Dommelen. Vergis 

je niet in dit kleine en tengere ‘meisje’. 

Groot in haar daden ramt ze er lustig op 

los. Je zou er als tegenstandster gek van 

worden. Ze is niet kapot te krijgen en ze 

blijft maar komen. Je zou haar ook kunnen 

kennen van haar hattrick als aanvalster.

Lindsey Mennen: Lindsey is de koele 

spits van het team. Hoewel ze ook op de 

rechtsbuiten positie goed uit de voeten 

kan. Met haar techniek verschalkt ze 

menig keepster of verdediger. Met haar 

15 goals is ze topscoorster van het team.

Rasha Rahman: Onze linksback die 

moeilijk te passeren is. Ook zij is klein 

van stuk maar blijft groeien in haar 

voetbaldaden. Zo’n speelster met een 

goede wedstrijdmentaliteit en voor 

niemand bang.

Sofie van de Rijt: Deze laatste vrouw van 

het team houdt, soms met de vreemdste 

capriolen, de ballen achter kundig tegen. 

Fanatiek en volgens zeggen ook nog een 

getalenteerd keepster.

Birgit Manders: Captain van het team. 

Speelt centraal op het middenveld. 

Beducht om haar schoten, aanvallende 

acties en splijtende passes waarmee ze 

de voorhoede op scherp zet. Ook zelf 

goed voor maar liefst 12 goals.

Jill Methorst: Met haar 15 jaar de 

benjamin van het team. Ze heeft de 

overstap van de MO15-1 (!) moeiteloos 

gemaakt. Met haar snelheid en 

balvaardigheid is ze een geduchte 

linksbuiten. Haar talent komt wel tot 

uiting in haar 5 goals. 

Anke Scheepers: Anke is onze solide 

rechtshalf en rechtsbuiten. Alleen 

al haar aanwezigheid zorgt voor 

veel gezelligheid in het team. In de 

kampioenswedstrijd bijna gescoord, 

maar haar verdiende goal kan niet lang 

uitblijven.

Romy Sperber: Na een afwezigheid 

van een jaar weer terug bij de MO19-1 

selectie. Een bijtertje spelend op de 

linksback of linkshalf positie. Ook weer 

zo’n speelster waar je als tegenstander 

niet blij van wordt.

Adinda Wilders: Adinda speelt 

meestal rechts of linkshalf. Ze laat in 

de korte tijd dat ze voetbalt zien dat 

ze goed met de bal uit de voeten kan. 

Helaas heeft een verkeersongeval haar 

lange tijd ‘buitenspel’ gezet. Gelukkig is ze 

weer terug. 

Amber Zwegers: Deze stormram is voor 

niemand bang. Heeft een enorme vechtlust 

waar je bang van wordt. Met haar kopkracht 

meestal te vinden op het middenveld en met 

haar krachtig schot goed voor maar liefst 6 

goals.

Laten we Jeroen Manders, Harry Mennen 

en Adrie Zwegers niet vergeten. Met hun 

tomeloze inzet en vertrouwen in het team 

vormen ze de technische staf van ST RKSV 

Heeze / DOSL MO19-1. 
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Alcohol niet toegestaan <18 jaar. 
Oproep 18+: geef minderjarigen
geen alcohol!
We willen nogmaals aandacht vragen voor de 

alcoholwetgeving in relatie tot onze club. Het is iedereen 

bekend, dat door personen onder 18 jaar geen alcohol 

genuttigd mag worden. Dat dit buiten het sportpark gebeurt 

is ons bekend. Maar we willen er nogmaals en met klem op 

wijzen dat we dit op ons sportpark niet toestaan. Het is niet 

alleen riskant voor onze vergunning om alcohol te mogen 

schenken, hetgeen cruciaal is voor onze financiering van de 

club, maar ook voor de bestuurders. Het statutaire bestuur 

van de club kan aansprakelijk gesteld worden indien er 

ongelukken gebeuren met personen jonger dan 18 jaar, die 

op de club alcohol hebben genuttigd. 

Wij, het bestuur, rekenen daarom op de medewerking 

van alle betrokkenen. Die betrokkenen zijn niet alleen de 

jongeren, maar vooral ook ouderen die de jongeren alcohol 

geven. Ik wil graag specifieke aandacht vragen voor situaties 

waarbij jongere spelers in seniorenteams meedoen en 

bij feestelijke aangelegenheden in de kantine. Het is goed 

bedoeld om de jongeren “mee te laten doen”, maar het kan 

simpelweg niet. Help ons hiermee.

namens bestuur RKSV Heeze,

Paul Krieckaert

Voorzitter

Sinterklaas
Woensdagavond 28 november bracht Sinterklaas, 

vergezeld van drie Pieten, een bezoek aan onze 

kantine waar de jongste spelertjes van JO7 t/m 

JO9 hem met spanning opwachtten. Sint wist van 

alles te vertellen over de kinderen en zelfs over 

sommige leiders. Natuurlijk kregen de kinderen 

pepernoten en een kadootje. 

Dank Sint en Pieten, en dank aan de organisatie en 

iedereen die verder aan dit prachtige feest heeft 

bijgedragen.

Beachparty gezellig! 
Op 18 november hadden we zeer geslaagde 

beachparty in onze kantine, compleet met 

strandverkopers en hun verkoopwaar. Het was 

volle bak en het was een gezellig strandfeest. 

Clinic voor keepers
Op 26 oktober namen 25 kinderen uit Heeze, 

Sterksel en Leende deel aan de gratis keepersclinic 

van Anton Scheutjens. Uit Heeze deden 9 kinderen 

mee, waarvan 2 vaste keepers. De nadruk lag op 

uitgangshouding, voetenwerk, vangtechniek en 

goed vallen. De deelnemers en Anton zelf waren 

super enthousiast. Hoe gaaf is het om van deze 

professionele keeperstrainer een training te 

krijgen! 

In het voorjaar wordt een nieuwe basiscursus 

gestart. Meer info op www.antonscheutjens.nl. 

CLUBPAGINACLUBPAGINA

12 januari:  Dropping jeugd 

18 januari:  Quiz in de kantine

12 april:   Vrijwilligersavond

14 april:   Seniorenmiddag

19-22 april:  Engelandreis (heenreis)

25-27 mei:  Engelandreis (ontvangst)

26 mei:   Eind BBQ 

14 t/m 16 juni:  El Grisio kamp    

AGENDA

Scheidsrechters geslaagd
De spelers van JO15 hebben 3 december succesvol de 

KNVB cursus voor pupillenscheidsrechter afgerond. 

Gefeliciteerd mannen! Lees meer hierover in een artikel van 

de jeugdredactie. 
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

De Sint komt naar het Lambrek. Zo luidde althans 

de aankondiging half november. Maar de jeugd wil 

het eerst allemaal nog zien of dat wel gaat gebeuren. 

Het zou wel eens fakenieuws kunnen zijn. Pupil Joost 

heeft zo zijn twijfels.

- Waar komt ie aan dan? In Heez hebben we 

helemaal geen haven. Toch niet op die sloot bij het 

Brugske? Da’s veel te klein voor de pakjesboot. Hij 

brengt toch wel pakjes mee?! 

Ja, dat weet je maar nooit. Joost had naar het 

Sinterklaasjournaal gekeken. Dit jaar waren de pakjes 

niet zoek, maar wel was de verpakking bij sommige 

cadeautjes kapot. Zeker weer zo’n onhandige Piet. Ja, 

zo’n witte. Die had geen ervaring en wist allemaal niet 

voor wie welk pakje bedoeld was. 

Het jeugdbestuur heeft het inmiddels uitgelegd: de 

Sint komt met een vrachtwagen naar Heeze. En dat 

paard dan? Ja, dat blijft dit jaar op stal in Spanje. 

Teveel gedoe tegenwoordig, zo’n intocht in een 

haven. De Sint komt gewoon bij Borkel en Schaft het 

land binnen denderen en rijdt dan meteen door naar 

onze kantine.

Dat gaat nog niet meevallen, zo’n reis over de weg. 

Om al die pakjes mee te nemen heb je een behoorlijk 

formaat vrachtwagen nodig. En een ervaren 

chauffeur. Die is er niet. Die Pieten zijn allemaal 

schippers, en nou moet er ineens eentje achter het 

stuur gaan zitten. Dat moet wel fout gaan. Ik heb wel 

eens het programma “De gevaarlijkste wegen van 

de wereld” gezien. Verschrikkelijk werkelijk. Ik denk 

dat het zo’n rit wordt. Het begint al in Spanje: Piet 

stuurt het gevaarte in de Sierra Nevada de steilste 

afdaling ter wereld af, achtervolgd door een woeste 

modderlawine en voor zich nog net zes millimeter 

ruimte tussen de rotswand en brandend autowrak. 

En de Sint als gillende bijrijder. Van de logistisch 

geordende pakjesindeling in die auto blijft natuurlijk 

weinig over. Joost moest het allemaal nog maar zien 

of die pakjes ooit de kantine zouden bereiken. Voor 

de zekerheid had hij alvast ook een brief aan de 

kerstman geschreven met zijn sinterklaaswensen. 

COLUMN GRASPOL

Het kwam allemaal nog goed, hoewel die domme 

Piet wel alle pakjes verwisseld had (het was ook zo’n 

bende na die barre rit).

- Wat moet ik nou met Bedtijdverhalen van Rebelse 

Meisjes? Of met badbruisballen? Waar zijn mijn PSV-

behang, zelfbouwblokhutpakket en katapult? Of is 

dat niet genderneutraal genoeg? 

Enfin, Joost zou al die meisjesonzin wel ruilen op 

school. Die hadden natuurlijk ook allemaal de 

verkeerde pakjes gekregen.

Sinterklaas kon het allemaal niks schelen en was 

tv gaan kijken. Naar Fox. Daar hoorde hij Gertjan 

Verbeek zeggen dat als Anco Jansen serieuzer had 

geleefd, hij niet bij Emmen had gespeeld, maar 

misschien wel bij Ajax. Nou, dacht de Sint, die 

Verbeek is al net zo in de war als zijn kapsel. Als 

Verbeek zijn teams niet zo hard had laten trainen, 

hadden ze tijdens de wedstrijden nog een beetje 

energie over gehad en beter gepresteerd, aldus 

een mijmerende Sint. Anco Jansen draagt gewoon 

uitzonderlijk veel inzicht en techniek met zich mee. 

Uit talloos veel afspeelopties ziet hij meteen de 

beste. Bij de Febo is hij misschien weleens gezien 

met een gehaktstaaf en een tweeliterfles cola, maar 

zaterdagavond was Jansen weer veruit de beste 

van het veld, concludeerde de Sint. Hij joeg, trok 

en sleurde, nam het hele elftal op sleeptouw. Hij 

dribbelde, passeerde, steek-passte en zette voor. Hij 

schoot, kopte, nam hoekschoppen, vrije ballen, gaf 

een assist en scoorde. 

-  Die Anco krijgt van mij een frituurpan, mompelde 

Sinterklaas. En die Gertjan niks. Moet ie maar niet 

over Ajax beginnen. Nou vooruit dan, een schaar.

Graspol

BEDTIJDVERHALEN
VOOR REBELSE MEISJES
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Omdat Emiel vorig jaar liet zien dat hij echt 

een goede voetballer is, verdiende hij door 

middel van een aantal trainingen die hij 

moest doorstaan een plekje in de JO13-2 van 

FC Eindhoven. De winterstop staat eigenlijk al 

weer voor de deur. Wat gaat de tijd toch snel, 

maar hoe was Emiel zijn eerste halfjaar bij 

profclub FC Eindhoven?

Moest je wennen op het begin

of voelde je er al snel thuis?

“Op het begin was het zeker wennen voor mij. 

Hoe je met elkaar om moet gaan, wie je vrienden 

daar worden en de trainers trainen anders dan ik 

gewend was bij Heeze. Maar nu vind ik het daar 

heel gezellig!”

Wat vinden de trainers van jou tot nu toe?

“Eigenlijk weet ik dat niet precies, maar ik denk dat 

ze me een harde werker vinden en dat ik iemand 

ben die graag beter wil worden.” 

Emiel, hoe gaat het tot nu in de competitie? 

“Tot nu  gaan we helaas niet zo goed in de 

competitie. We spelen dit jaar derde divisie onder 

13 en we staan helaas maar achtste van de twaalf. 

Natuurlijk mag ik eigenlijk geen excuusjes noemen, 

maar we spelen nu allemaal tegen tweedejaars 

waar wij met zijn alle nog maar eerstejaars zijn. Op 

Afgelopen maand zijn spelers van de JO13 en 

JO15 druk bezig geweest met het behalen van 

de scheidsrechter cursus. Dit is natuurlijk een 

mooi initiatief wat elk jaar plaatsvindt. De 

jeugd raakt zo steeds meer betrokken met de 

club. Iets waar je als club heel trots op moet 

zijn.

De kinderen die de scheidsrechters cursus 

gehaald hebben, in dit geval iedereen, mogen 

voortaan wedstrijden van de JO9 en JO11 fluiten. 

Op een bepaalde leeftijd worden jeugdspelers 

van Heeze door de club ingeschreven voor de 

cursus. Dit met als doel om zoveel mogelijk nieuwe 

scheidsrechters te werven. 

De jeugdspelers fluiten de wedstrijden vrijwillig. 

Uit ervaring weet ik dat de ouders/coaches 

langs de lijn soms tekeer kunnen gaan tegen 

de scheidsrechters. Voor die ouders, onthoud 

altijd dat dit jeugdspelers zijn die nog niet 

JEUGDREDACTIE
Tekst: JOEP VAN MIERLO

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM  Beeld: JELMER FABER 

NIEUWE “NIJHUISJES”
OP DE CLUB

HOE IS HET NU MET… 
EMIEL BANCKEN?

zoveel scheidrechterervaring hebben. Zonder 

veel ervaring kun je soms fouten maken. Heb 

begrip voor deze jeugdscheidsrechters, want het 

zelfvertrouwen van de scheidsrechters wordt er 

anders niet beter op. Ik weet ook uit ervaring dat 

je door het fluiten van wedstrijden meer leert van 

het spel. Ook krijg je meer begrip voor de keuzes 

die scheidsrechters maken. Dus of je er uiteindelijk 

mee doorgaat of niet, je houdt er sowieso positieve 

ervaringen aan over.

Namens de jeugdredactie wensen we de nieuwe 

scheidsrechters heel veel succes en plezier toe en 

wie weet zien we sommige van jullie, net als Bas 

Nijhuis, terug in de eredivisie.  

voetballend niveau zijn we wel beter dan ze. En we 

verbeteren iedere week nog.”

Emiel mis je je oude team uit Heeze? 

“Ja ik mis mijn oude team van vorig jaar en de

jaren daarvoor wel, het waren wel spelers

waarmee ik al een lang tijd speelde en dat is

dan op eens weg. Dat is wel even wennen.”

Laatste en ook korte vraag. Speel je nog 

steeds op dezelfde positie als eerst?   

“Ja ik speel ook bij Eindhoven verdedigende 

middenvelder.” 
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