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2020
Deze eerste Link in het nieuwe jaar is weer 
een pareltje met een aardige mix van historie 
en heden. Graspol heeft zich gewaagd aan de 
nodige voorspellingen en als die waar worden, 
dan mogen we (zachtjes uitgedrukt) spreken 
van een enerverend jaar.

Jammer genoeg kan ik niet uitpakken met 
nieuws over het Masterplan Lambrek, omdat 
de behandeling is verschoven van december 
vorig jaar naar februari aanstaande. Laten we 
zeggen dat goed werk tijd nodig heeft.

Tijdens de afgelopen Nieuwjaarsreceptie 
schitterde ik door (ver van tevoren 
aangekondigde) afwezigheid. Maar ik heb 
begrepen dat Peer een prima vervanger is 
geweest. De verkopers van de loten voor 
de grote Clubactie zijn weer in het zonnetje 
gezet (met wederom een prachtig resultaat 
dit jaar!) en ook onze jubilarissen. Bijzondere 
vermelding verdient onze eerste vrouwelijke 
jubilaris. Nicole van Dijk vierde haar 25-jarig 
lidmaatschap. Gefeliciteerd Nicole en laten 
we hopen dat er snel meerdere vrouwelijk 
jubilarissen gaan volgen. 

Op 14 januari hebben we onze eerste 
bestuursvergadering van 2020. Dat wordt een 
bijzondere vergadering, met als onderwerp 
(vrij vertaald) “hoe houden we onze club 
interessant voor spelende en niet-spelende 
leden?”.

Het zal niemand ontgaan dat er een 
verschuiving is in de wensen en mogelijkheden 
van vrijetijdsbesteding. Gezinnen gaan vaker 
op vakantie, jongeren maken verre reizen, 
ouders doen andere sporten, jongeren hebben 
bijbaantjes en verhuizen i.v.m. studie, etc.
Ouderen blijven langer zelf sporten en 
hebben geen zin in verplichtingen richting 
de club van hun (klein)kinderen. En de echte 
senioren (de maandagochtendploeg) krijgen 
te weinig aanwas en worden zelf steeds ouder. 
Bovendien krijgen ze moeite met de mentaliteit 
van de jongere generaties (weinig waardering 
voor al het werk wat achter de schermen 
gedaan wordt).

Kortom, hoe zorgen we nou dat we als club 
te leuk zijn om genegeerd te worden of op 
het tweede plan te komen? Daar zullen we 
14 januari een begin mee maken, en zullen 
we zeker ook bij zoveel mogelijk leden 
gaan polsen. En ook hier geldt: als je direct 
betrokken wil zijn, meld je dan aan bij een 
bestuurslid.

Tot slot nog even wat sportief nieuws. Onze 
trainersstaf van de mannen heeft toegezegd 
om komend seizoen door te gaan. Dat is goed 
nieuws, want we zijn erg tevreden.   

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert
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NICO LOOIJMANS
TEGELWERKEN

Zeer hartelijk word ik op deze avond 
ontvangen door Nico Looijmans en Suzanne 
in hun eigenhandig herbouwde en zeer fraaie 
woonhuis, gelegen aan de Sterkselseweg, 
op korte loopafstand van ons even zo fraaie 
sportpark ‘t Lambrek. Toch betekent dit niet 
dat Nico vaak gezien wordt op ’t sportpark daar 
hij niets met voetbal heeft. 

Gelukkig dat zoon Lou wel lid is van ons clubke 
(JO11-2) - zoon Iven is helaas  gestopt met 
voetbal - want beiden vormden de aanleiding 
voor Nico om de RKSV Heeze op grandioze 
wijze te sponsoren, waarvoor wij he m en zijn 
bedrijf zeer erkentelijk zijn.

Begonnen in 2007 als zelfstandig ondernemer 
in de garage van zijn toenmalig woonadres in 
de Kruiseik, heeft Nico Looijmans Tegelwerken 
13 jaar later een enorme vlucht genomen. Op 
industrieterrein de Poortmannen huurt het 
bedrijf momenteel een bedrijfshal terwijl op 
deze avond een tweetal bedrijfsbussen naast 
het woonhuis staan geparkeerd. En hoewel 
Nico in het verleden met 10 tot 15 man sterk 
grote werken uitvoerde, wil hij op dit moment 
bewust bescheiden aan de weg timmeren 
door zich uitsluitend nog met particuliere 
opdrachtgevers in te laten. De perikelen 
welke inherent zijn aan de bouwwereld, 
zoals regelgeving, bureaucratie en slecht 
betalingsgedrag zijn er de oorzaak van dat 
Nico zich nog slechts zelden aan grote(re) 
bouwbedrijven uitleent. 

 Maar, zoals dat meestal gaat, wanneer kwaliteit 
en service hoog in het vaandel staan, loopt 
Nico over van de particuliere klandizie welke 
hij in z’n uppie niet aankan. Daarom werkt hij 
dan ook reeds jaren nauw samen met ZZP’ers 
waarvan hij op aan kan en welke dezelfde visie 
en zienswijze hebben als hij.

Specialist is Nico Looijmans Tegelwerken in 
het compleet aannemen van badkamers in 
de ruimste zin van het woord, zowel m.b.t. 
nieuwbouw als renovatie. Want ook voor 
de eventueel bijkomende sloopwerken, 
bouwkundige werkzaamheden, levering van 
de meest kwalitatieve en modieuze tegels én 
bijbehorend sanitair, kun je bij Nico terecht.

De donderdagavond noemt Nico zijn ‘rondrij-
avond’ waarop hij (toekomstige) klanten 
bezoekt, werken opneemt, afspraken maakt en 
aansluitend de offertes samenstelt, hierbij op 
administratief gebied gesteund door Suzanne. 
Puur vanuit maatschappelijke overweging 
sponsort deze geboren en getogen Heezenaar 
de RKSV Heeze en diversen groepen van 
de Brabantsedag-bouwers en vindt verdere 
reclame-uitingen overbodig omdat kwaliteit 
zichzelf verkoopt, aldus Nico Looijmans die 
wij bij deze hartelijk willen bedanken voor zijn 
support en hem alle succes toewensen voor de 
toekomst.
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'WALKING FOOTBALL'
GEZELLIG SAMEN IN BEWEGING

Wat is 'walking football'?
‘Walking football’ is ooit bedacht om ook iets 
oudere voetballiefhebbers nog actief te kunnen 
laten zijn op het voetbalveld. De doelgroep bestaat 
uit 60-plussers. Het is inmiddels alweer anderhalf 
jaar geleden dat Kees de Weijer het initiatief nam 
om het ‘walking football’ binnen RKSV Heeze vorm 
te geven. De regels van het ‘walking football’ wijken 
wel enigszins af van het gebruikelijke voetbal. Zo 
wordt gespeeld op een veel kleiner veld en met 
kleine goaltjes zonder doelman. Lichamelijk contact 
is verboden en de bal moet laag blijven. Er mag niet 
gerend worden (al laten sommige spelers zien aan 
snelheid nog nauwelijks iets ingeboet te hebben). 
Dat zijn zo ongeveer de belangrijkste spelregels. 
Winnen heeft geen prioriteit; het gaat vooral om 
samen in beweging zijn en vooral plezier hebben 
en dat laatste spat ervan af.

Een ontspannen start met koffie
Zoals gebruikelijk begint ook deze ochtend 
met koffie drinken in het wedstrijdsecretariaat, 
waarbij en passant de laatste nieuwtjes worden 
uitgewisseld. Hans Knapen vertelt me, dat ooit een 
tijd komt dat je moet stoppen met iets en dus ook 
met voetbal, wat niet altijd meevalt. “Het ‘walking 
football’ is voor mij echt een uitkomst!”, zegt hij. 
“Ik ben eens een keer gaan kijken en heb toen 
meteen op ‘goei schoen’ meegedaan. Dit beviel zo 

Het is zo’n typische herfstochtend met een zonnetje, dat hardnekkig probeert de regenwolken op afstand 
te houden. Toch hebben zich ondanks de voorspelde regen zeven mannen (Kees de Weijer, Hans Knapen, Pé 
Giller, Jan van Maasakkers, Wim van Eerd, Jan Brouwers en Theo Nellen) met al een heel voetballeven achter 
zich om 10.00 uur verzameld op ‘Het Lambrek’ om samen lekker te gaan voetballen. Elke woensdagochtend 
komt deze club enthousiastelingen bij elkaar om samen ‘walking football’ te spelen. Het gezelschap bestaat 
in totaal uit ongeveer tien fanatieke voetballers, maar soms moet er wel eens iemand verstek laten gaan 
vanwege een blessure of andere bezigheden. Vandaag geldt dat voor Peter van den Groenendaal, John van 
Tienen, Adrie Maas en John Dekkers, maar ook met zeven spelers kan er vandaag gewoon gevoetbald worden. 
Dat doen ze nu al zo’n anderhalf jaar met heel veel plezier.

goed, dat ik maar ben blijven hangen.” Dat de sfeer 
zo goed is, blijkt ook uit het feit, dat er regelmatig 
gebak bij de koffie als er iemand jarig is, maar ook 
als er iemand opa geworden is of als er een veulen 
geboren is. Intussen is ook Ad Thijs, vaste gast bij 
het koffie drinken, aangesloten. Hij is ook vandaag 
weer aanwezig om diverse werkzaamheden uit 
te voeren op ons sportpark en zal even later het 
spel vanaf het dak aanschouwen, waar hij op 
zoek is naar ballen. De sfeer is uitermate gezellig 
en ontspannen en na een kwartier gaan de 
mannen naar het veld. Voordat de mannen naar 
het veld gaan, merkt Jan Brouwers nog op, dat 
Hans Knapen na enkele weken ‘walking football’ 
opmerkte, dat het zo mooi was om op zijn leeftijd 
(75!) nog lekker te kunnen voetballen. Dit wordt 
door de anderen meteen volmondig bevestigd en 
vol enthousiasme gaat iedereen naar het veld.

De voorbereiding
Op het trainingsveld wordt het speelveld uitgezet 
en nadat ook de goaltjes zijn geplaatst, wordt 
er begonnen met de warming up. Onder de 
bezielende leiding van Jan Brouwers worden 
de spieren los gemaakt, waarbij het tempo 
langzamerhand opgevoerd wordt tot een stevig 
wandeltempo. Daarna volgen er oefeningen met 

de bal. Tussendoor laat Jan van Maasakkers weten, 
dat hij zo blij is om na bijna tweeëneenhalve maand 
blessureleed weer lekker actief te kunnen zijn. Dan 
worden de hesjes verdeeld en kan het partijtje 
beginnen. 

De wedstrijd
Omdat er vandaag maar zeven spelers zijn (Adri 
Maas volgt het spel nu nog vanaf de zijlijn, maar zal 
binnenkort ook weer op het veld staan), is er een 
team van drie spelers dat het opneemt tegen een 
team van vier spelers. Er wordt fanatiek gevoetbald 
en overtredingen komen op hier en daar een klein 
duwtje na niet voor. Al snel blijkt, dat de mannen 
de techniek van vroeger nog steeds in de voeten 
hebben. Het wordt een doelpuntrijke wedstrijd, 
maar wat vooral opvalt, is de ontspannen sfeer. Dat 
Pé Giller jarenlang in het vaandelteam van onze 
vereniging speelde en de top van Wim van Eerd in 
het legendarische Achtste lag, is misschien wel te 
zien qua techniek, maar niet in beleving. Het is een 
genot om te zien hoe iedereen zo fanatiek meedoet. 
Een scheidsrechter is ook helemaal niet nodig, want 
alles gebeurt in onderling overleg. Het wordt een 
spannende partij met kansen over en weer. Subtiele 
kapbewegingen worden afgewisseld met gemiste 
kansen en virtuoze acties. 

WALKING FOOTBALL
Tekst: HENNY SLOOTS  Beeld: GERNIE HENSELMANS

WALKING FOOTBALL
Tekst: HENNY SLOOTS  Beeld: GERNIE HENSELMANS
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Ondernemen
is durven...

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

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

Tel: 040 - 224 0000
info@finergie.nl
www.finergie.nl

Even pauze…
Halverwege de wedstrijd is er weer koffie in 
het wedstrijdsecretariaat, zodat iedereen 
even bij kan komen. In de tweede helft 
wordt er van speelhelft gewisseld. Het 
fanatisme is er zeker niet minder op 
geworden en ook nu weer strakke passes, 
gemiste kansen, messcherpe counters en 
gevaarlijke situaties voor beide doelen. 
Af en toe ontstaat er een kleine discussie 
over het toepassen van de spelregels, 
maar hier komen de mannen steeds weer 
samen tot ieders tevredenheid uit. De 
uiteindelijke eindstand van 8-6 voor het 
team van Jan Brouwers, Jan van Maasakkers 

Nog even een oproep
Na afloop volgt er vanuit de spelers nog een 
oproep voor alle 60-plussers om eens een kijkje 
te komen nemen op woensdagochtend. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom. Als je deze mannen zo 
bezig hebt gezien, is de kans zeer groot, dat je 
weer gegrepen wordt door het voetbalvirus. 
Hans Knapen zei het aan het begin al heel 
kernachtig: “Het is fantastisch om na zoveel 
jaren de sport waar je ooit mee moest stoppen, 
weer te kunnen beoefenen. ‘Walking football’ is 
dan een uitkomst!” Dus, schroom niet en kom 
op woensdagochtend naar ’t Lambrek en proef 
de sfeer! Wel is hier een waarschuwing op zijn 
plaats: als je eenmaal de sfeer geproefd hebt, 
blijf je komen. ‘Walking football’ heeft zich nu al 
bewezen als een aanwinst voor onze vereniging.

en Pé Giller doet eigenlijk niet ter zake, 
want iedereen heeft genoten. Dat er 
halverwege de tweede helft even een 
fikse regenbui naar beneden kwam, 
hebben de spelers amper gemerkt. 
Zo gingen ze op in het spel. Na afloop 
worden er door beide teams nog 
strafschoppen genomen en hierbij toont 
het team van Kees van de Weijer, Wim 
van Eerd, Hans Knapen en Theo Nellen 
het sterkst. Wie er wint, is overigens ook 
hier totaal niet van belang. Moe, maar 
voldaan zoeken de mannen de douche 
op en ze kijken alweer uit naar de 
volgende woensdagochtend.

WALKING FOOTBALL
Tekst: HENNY SLOOTS  Beeld: GERNIE HENSELMANS
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TOM KRIECKAERT
HOE ERVARING, FANATISME EN PLEZIER SAMEN GAAN 

Tom begon als zovelen als 6-jarige in de 
toenmalige F-jes. En dit is ook meteen het 
startpunt van onze voorzitter, Paul, bij RKSV Heeze, 
want ook toen was er al een tekort aan leiders en 
vader Paul nam de taak als teamleider direct op 
zich. Begonnen in de F3 volgden daarna louter 
standaardteams voor Tom t/m de D1, de huidige 
JO13-1. Naast vader Paul was o.a. de huidige 
perschef van PSV, Thijs Slegers, leider van Tom. In 
zijn tweede jaar in de D-jeugd werd Tom gescout 
door Helmond Sport. Hij mocht op zondagen 
stagewedstrijden spelen. Hartstikke leuk vond Tom 
dat; vader Paul was er in een bepaald opzicht iets 
minder blij mee, gezien het vroege tijdstip (soms 
al om 8 uur) waarop Tom aanwezig moest zijn 
daar. Lachend: “Maar ons pap ging altijd mee! Ik 
hoefde vervolgens geen seconde na te denken of 
ik het seizoen erop bij Helmond Sport ging spelen. 
Voetballen was toen alles voor mij! Ik heb daar 
echt een geweldige tijd gehad. Je werd rond 16 
uur thuis met een busje opgehaald en daarvoor 
bakte mijn moeder altijd tosti’s voor mij, zodat ik 
niet met een lege maag hoefde te trainen. Rond 

In het begin van het huidige seizoen speelde Tom Krieckaert zijn 250e wedstrijd in het 

eerste van Heeze. Hiervoor werd hij uiteraard gehuldigd; op de website en in een eerder 

verschenen LINK is hier al kort aandacht voor geweest. Nu wordt het tijd om eens wat meer 

over de aanvoerder van ons vaandelteam te weten te komen.

21 uur kwam ik dan weer thuis en dan moest ik ook 
nog wel eens huiswerk maken maar dat vond ik geen 
probleem. Ik heb heel mijn periode daar training 
gehad van Jurgen Streppel, o.a. later trainer geweest 
bij Willem II en Heerenveen. En we zijn in de B1 
kampioen geworden door in een beslissingswedstrijd 
PSV B1 te verslaan!” Verder noemt Tom nog de vele 

(inter)nationale toernooien waarop hij actief is 
geweest in die periode en hij heeft o.a. in de 
stadions van NAC, VVV, RBC, FC Eindhoven en 
natuurlijk Helmond Sport gespeeld.  

Opnieuw aanmelden in Heeze
Op mijn vraag of Tom door zijn periode bij 
Helmond het idee heeft iets gemist te hebben 
in zijn jeugd, zegt hij volmondig: ”Nee! Voetbal 
was alles voor mij en dat wisten mijn ouders en 
vrienden ook. Ik dacht ook echt profvoetballer 
te kunnen worden, dus ik vond het geweldig.” 
Toch bleek in zijn laatste jaar in de jeugd dat 
een heus contract als profvoetballer er niet in 
zat. Ook wilde Tom gaan studeren, dus besloot 
hij het boek Helmond Sport te sluiten en weer 
bij Heeze te gaan voetballen waarop zijn vader 
droogjes opmerkte: ”Nou dan moet je je maar 
gewoon gaan aanmelden daar.” Tom reed dus 
op een zondag naar Het Lambrek om zich 
over te laten schrijven en trof daar een volle 
bestuurskamer aan. “Ik kende echt niemand 
dus ik zei maar in het algemeen dat ik me 
kwam aanmelden.” Op dat moment was er ook 
niemand die Tom kende, maar toen hij zich bij 
de selectie voegde, kwam daar snel verandering 
in.

Gewoon lekker voetballen
Het was even omschakelen voor Tom: van de 
jeugd van een profclub naar de selectie van een 
vierdeklasser, want op dat niveau was het eerste 
team toen actief. Zijn oud-ploeggenoten van 
Helmond Sport vroegen hem wel eens waar hij 
aan begonnen was, want zij gingen spelen bij 
clubs als Gemert en UDI’19 en kregen ook een 
vergoeding, maar Tom vond het prima. ”Ik kwam 
in een erg gezellige selectie terecht 

en ging gewoon lekker voetballen en in mijn 
tweede jaar werd het eerste kampioen.” Ook 
ging hij toen zowel in Heeze als op een hoger 
niveau zaalvoetballen bij het toenmalige Old 
Dutch uit Valkenswaard, later werd dit Verest 
Sport. Voetballen werd toen vooral ontspanning 
en ook buiten de trainingen en wedstrijden om 
ging die groep veel met elkaar om en werd het 
vaak erg laat in de kantine en in de verschillende 
horecagelegenheden.

Nog meer kampioenschappen
Na een degradatie, een nieuw kampioenschap 
in 2006 en weer een degradatie naar de vierde 
klasse, ging Tom in op het aanbod van De Valk. “Ik 
had een beetje genoeg van het pendelen tussen 
3e en 4e klasse en De Valk had al eerder interesse 
in mij getoond. De Valk bestond dat jaar 100 jaar 
en wilde per se kampioen worden in de 2e klasse. 
Alles was daar mogelijk toen. Het team was bij 
elkaar gekocht maar we vormden wel een hechte 
groep en werden ongeslagen kampioen. Het jaar 
erop eindigden we weer bovenaan, we verloren 
de beslissingswedstrijd om het kampioenschap 
tegen Dongen maar zijn wel gepromoveerd 
naar de hoofdklasse waarin we keurig vijfde 
werden. Daarna scheurde ik mijn kruisband en 
degradeerden we om in mijn vijfde seizoen weer 
kampioen te worden.” De groep viel vervolgens 

“Ik had een beetje genoeg 
van het pendelen tussen
3e en 4e klasse en De Valk 
had al eerder interesse in
mij getoond..."

AANVOERDER VAANDELTEAM
Tekst: MICHIEL THURLINGS  Beeld: GERARD VAN SEGGELEN EN GERNIE HENSELMANS
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JONGE AANVOERDERS
HELAAS STEEDS    
VAKER EEN TREND  

Je mag best zeggen dat Ajax een trendsetter 
is geweest wanneer het gaat om het kiezen 
van een aanvoerder. Het jonkie Matthijs de 
Ligt brak alle records als jongste aanvoerder 
in Europees voetbal en leek een gelouterde 
professional - ook al kwam hij pas net kijken. 
De Ligt vatte precies samen waar de club voor 
staat en zo hoort het te zijn. Een aanvoerder 
moet voorop in de strijd, de clubliefde 
begrijpen en een gunfactor hebben van de 
supporters. Daarom worden aanvoerders 
vaak geassocieerd met ‘jongens van de club’ of 
spelers die al vele seizoenen bewezen hebben 
alles te willen geven. 

Soms, bij het aanwijzen van een nieuwe 
captain, slaat een coach de plank volledig 
mis. Zo zijn dit seizoen spelers zoals Granit 
Xhaka van Arsenal en Pablo Rosario van PSV 
hun band al kwijt na slechte vorm en afkeer 
vanuit de fans. Nu vind ik de aanvoerdersband 
afnemen wel het grootste sein van gebrek aan 
vertrouwen, maar af en toe is het nodig. Het 
dient als signaal: het werkt niet, niemand is 
geïnspireerd en dus moet er naar een nieuwe 
optie gekeken worden. Veel teams willen 
na het succes van Ajax ook een talentvolle 
keuze maken die een drang heeft om zich te 
bewijzen.                                                            

Echter, managers onderschatten de druk 
die dit legt bij zo’n jongen. Een speler die 
alles heeft gezien en jarenlang bij een club 
rondloopt, is een veilige keuze, maar met 

het oog op de toekomst en een paar miljoen 
extra kunnen voetbalteams het niet laten om 
toch een risico te nemen. Normaal ben ik 
daar juist een fan van. Een aanvallende wissel, 
een aankoop die zomaar eens goud waard 
kan zijn of iets dergelijks - dat zijn gedurfde 
beslissingen die de spanning in het voetbal 
brengen. Noem mij gerust ouderwets, ik wil 
een team zien met een aanvoerder die zijn 
teamgenoten beter maakt. Neem bijvoorbeeld 
‘onze’ aanvoerder; daarmee bedoel ik natuurlijk 
Virgil van Dijk. Foutloos, straalt rust uit, overal 
geweest en alles gezien. Dat is een speler 
waarvan iedereen denkt: ‘Oh Van Dijk heeft de 
bal, ik kan weer rustig gaan zitten.’ 

Daarom wil ik eigenlijk vragen aan coaches over 
heel de wereld, laat je niet gek maken door een 
unieke situatie waarin dit heel goed uitpakte. 
De Ligt is een uitmuntende verdediger en de 
rol als captain paste hem perfect, dat geldt 
niet voor elke jonge speler met wat talent. Laat 
die jongens eens meerdere seizoenen in de 
dienst van het team draaien en op die manier 
groeien. Je doet die spelers geen plezier met 
een armband waar veel druk aan vast zit, na 
een aantal mislukkingen achter elkaar verliest 
zoiets zijn waarde en daar leidt het imago 
en de reputatie van de club onder. De toss 
winnen kan iedereen met een beetje geluk, een 
team leiden is maar voor een handvol spelers 
weggelegd. Aanvoerder worden moet je op het 
lijf geschreven zijn, niet door een coach erop 
getekend worden.

ÉÉN TWEETJE
Tekst: JOCHEM MICHELS  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN

wat uit elkaar en via het contact met Wiljan 
van Vijfeijken besloot Tom samen met Ad 
Snoeijen terug te keren op de Heezerse 
velden. En dat was een goede keuze want 
in het zevende seizoen dat Tom weer terug 
is, is Heeze opgeklommen naar de eerste 
klasse. “Natuurlijk was de bekerfinale vorig 
seizoen een hoogtepunt, maar het jaar 
daarvoor toen we kampioen werden in 
de tweede klasse was echt fantastisch. 
Op die dag merkte je aan iedereen die op 
het sportpark aanwezig was dat er iets 
bijzonders ging gebeuren en dat is ook 
zeker gebeurd. Niet alleen voor ons als 
team maar voor de hele vereniging vond ik 
het geweldig.”

Nog fit
Hoe lang denkt hij nog door te gaan in de 
selectie? “Ik voel me nog fit, maar ik weet 
ook dat ik heel mijn zondag kwijt ben.” En 
dat is vooral van belang omdat hij onlangs 
vader is geworden van zoon Boet. “Ik zie 
mijn zoon op dinsdagen en donderdagen 
niet, aangezien ik direct vanuit mijn werk 
doorrijd naar Heeze.” (Tom woont samen 
met zijn vrouw Tanya in Den Bosch.) “En dat 
vind ik wel lastig, zeker als Boet straks wat 

groter is. Maar ik ben nog erg fanatiek: ik vind 
het mooi om te zien dat er ook bij de lagere 
senioren fanatiek wordt gesport, maar dat 
is waarschijnlijk niks voor mij. Misschien het 
tweede elftal nog wel…”  

Familiebedrijf
Tom zou graag nog meer betekenen voor 
de vereniging maar heeft een erg drukke 
en verantwoordelijke baan. Hij werkt samen 
met zijn vader Paul en broer Sven in het 
familiebedrijf Lumipol Holding B.V., de 
moederorganisatie van een aantal bedrijven 
die zich bezighouden met o.a. power systems 
en applicaties hiervoor. Op papier is Paul nog 
steeds “baas”, maar in de praktijk doen Tom en 
Sven het meeste werk. “Op trainingsavonden 
ga ik altijd bij mijn ouders eten en dan gaat 
het ook heel veel over het werk. Gelukkig zegt 
zowel mijn moeder als Tanya hier tijdig wat 
van en dat moeten ze ook zeker blijven doen, 
haha.” 
Ten slotte vraag ik Tom nog naar wat hij nou 
van onze vereniging vindt. “Daar kan ik duidelijk 
over zijn: bij RKSV Heeze is heel veel goed 
geregeld. Voor de selectie maar ook voor ieder 
ander lid is dit een hartstikke mooie club. Daar 
hebben vele mensen aan bijgedragen!”        

AANVOERDER VAANDELTEAM
Tekst: MICHIEL THURLINGS  Beeld: GERARD VAN SEGGELEN EN GERNIE HENSELMANS
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L HET GELDROPSE KWARTET
Menig dorp in het Brabantse werd in vroeger jaren 
gekenmerkt door een onderlinge rivaliteit tussen 
buurgemeenten. Het gevolg hiervan was niet zelden 
een haat-liefdeverhouding tussen de inwoners 
van deze rivaliserende buurgemeenten, wat in het 
ergste geval wel eens uitmondde in een onschuldig 
handgemeen of serieus sneeuwballengevecht. 
Als geboren en getogen Geldroppenaar ervoer 
ik persoonlijk op jeugdige leeftijd deze sfeer 
met buurgemeente Mierlo (en met mij vele 
dorpsgenoten). En wat te denken van de onderlinge 
verstandhouding tussen de inwoners van Heeze 
en Leende in vroeger tijden. In deze laatste 
kwestie betrof het slechts de warme zuidenwind 
welke vanuit Leende richting Heeze waaide die de 
Heezenaren nog enigszins aansprak. Voor de rest 
kwam er nog geen geit van Leende die deugde. 
Andersom lieten ook de Leendenaren zich niet 
onbetuigd hetgeen vaak resulteerde in de meest 
rake verwensingen over en weer.

Geheel anders was, en is het nog steeds gesteld 
met de verstandhouding tussen Heeze en Geldrop. 
Talrijke jeugdige Geldroppenaren trokken in vroeger 
tijden richting Heeze om aldaar - in café/zaal ‘De 
Gouden Leeuw’ of ‘De Parel van Brabant’ - op 
vrijersvoeten te gaan hetgeen niet zelden uitmondde 
in een huwelijkse verbintenis. Zo verging het o.a. 
ook onze vier hoofdrolspelers van vandaag, te weten 
Fred Doezé, Frans Pontenagel, Jos Bakermans en uw 
redacteur van dienst Peter van Hoek. 
Het toeval wil dat in de zestiger/zeventiger jaren 
dit Geldropse kwartet gelijktijdig lid was van 
de vv Geldrop en alle vier beschikten over de 

nodige sportieve kwaliteiten welke hen - nóg 
toevalliger - op zeker moment gelijktijdig in het 1e 
elftal van de vv Geldrop deed belanden. Achteraf 
beschouwd kunnen we dus stellen dat mede door 
hun aanwezigheid in het vaandelteam hierdoor 
de fundering werd gelegd tot een bloeirijke en 
succesvolle periode welke deze vereniging nadien 
kende (o.a. Nederlands amateurkampioen). Op het 
moment dat bijgaande teamfoto werd gemaakt 
van het toenmalige 1e elftal, kwam Jos Bakermans 
tijdelijk uit voor Geldrop 2, doch speelde zich 
in datzelfde seizoen nog in de kijker van het 
vaandelteam. M.b.t. Fred Doezé , Frans Pontenagel 
en Peter van Hoek, stelt de LINK-redactie een gratis 
en levenslang LINK-abonnement ter beschikking 
aan dié lezer welke genoemde personen op de foto 
herkent. Overigens herkent de wat oudere LINK-
lezer op de foto zeker nog wel onze toenmalige 
teamgenoot en latere RKSV Heeze-trainer Hans 
Manders.

TERUG NAAR TOEN
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Na hun actieve/sportieve en leerzame periode bij de 
vv Geldrop hebben onze vier hoofdrolspelers dan ook 
de definitieve overstap gemaakt naar buurgemeente 
Heeze waar elk van hen op enig moment het ‘huisje-
boompje-beestje’ gevoel onderging en zich hier voor 
goed vestigde. 

Ondanks hun ‘allochtone’ afkomst heeft ons 
voetbalkwartet zich na hun Geldropse periode tot 
op de dag van vandaag met volle overtuiging en 
enthousiasme ingezet voor de RKSV Heeze. En 
ondanks hun ‘bejaarde’ leeftijd (70+) stelt ieder van 
hen zich 40 jaar na dato nog steeds ten dienste van 
‘ons’ clubke, ieder op zijn manier. 

Maatschappelijk gezien hadden Fred, Frans, Jos 
en Peter al snel hun draai binnen de Heezerse en 
lokale gemeenschap  gevonden. Respectievelijk als 
gemeentelijk ambtenaar, facilitair medewerker op 
de Kapellerput, bedrijfsleider/manager in diverse 
toonaangevende bedrijven, en als zelfstandig 
ondernemer hield dit kwartet de economie in 
Nederland draaiende. Vanwege hun niet a flatende en 
tomeloze inzet voor de maatschappij, plukt Nederland 
hiervan dan ook nog steeds de vruchten. 

Toen onze LINK-eindredacteur Gernie Henselmans 
(zelf van Geldropse origine) dit verhaal onlangs ter 
ore kwam, aarzelde zij geen moment en verzocht 
ondergetekende om onze LINK-lezers hiervan 
deelgenoot te willen maken via een artikel in ons 
onvolprezen LINK-magazine. Gezwicht voor dit 
charmante verzoek stel ik daarom dit kwartet - voor 
zover nodig - nader aan u voor:

Frans Pontenagel heeft zijn gehele 
actieve voetbalperiode (van jeugdspeler t/m 1e 
elftalspeler) doorlopen bij de vv Geldrop. Zijn 
grootste succes boekte hij, samen met Fred en Peter, 
tijdens de kampioenswedstrijd in Helmond tegen 
MULO alwaar hij toenmalig vleugelspeler en later 
international René van de Kerkhof tot wanhoop dreef 
door hem alle kans op scoren te ontnemen. Hierdoor 
werd nog even gevreesd voor de verdere carrière van 
René (en Willy) maar dit is toch nog goed gekomen. 
Promotie naar de 1e en tevens hoogste klasse in het 
amateurvoetbal was de beloning voor Frans en zijn 
teamgenoten.   

Niet lang daarna vestigde Frans zich in Heeze en werd 
lid van de RKSV Heeze. Vanwege zijn dienstverband 
bij de Kapellerput werd Frans op ‘n gegeven moment 
de trotse eigenaar van een zeer charmante houten 
dienstwoning midden in een aanpalend bosperceel. 
Met zijn naaste buren (woonwagenkamp) kon, en kan 
hij nog steeds, goed overweg. Ook zijn grote hobby 
(het houden van dieren) kon hij hier naar hartenlust 
uitoefenen. Menig jaar leefde hij hier, samen met 
partner Ine, als God in Frankrijk. 

Totdat tijdens een zaalvoetbalwedstrijd het noodlot 
toesloeg. Frans kreeg hevige hoofdpijn en moest het 
speelveld verlaten. Jos Bakermans, teamgenoot van 
Frans, trof hem even later aan in het kleedlokaal, 
kreunend van de pijn. Jos aarzelde geen moment 
en bracht Frans eigenhandig naar de eerste hulp in 
het St. Anna ziekenhuis. Hier constateerde men een 
ernstige hersenbloeding en werd Frans direct daarop 
overgebracht naar het specialistisch ziekenhuis in 
Tilburg alwaar hij met spoed werd geopereerd. De 
operatie was vanwege de complexiteit zeer riskant en 
gelukte daardoor helaas slechts ten dele. Het gevolg 
hiervan was een afasie (niet goed functionerend 
taalgebruik) waarmee Frans zijn verdere leven te 
maken zou krijgen.
Mede dankzij de voortreffelijke en voorbeeldige zorg 
van toenmalig partner Ine, de lange revalidatie en 

Ondanks hun ‘allochtone’ 
afkomst heeft ons 
voetbalkwartet zich na hun 
Geldropse periode tot op de 
dag van vandaag met volle 
overtuiging en enthousiasme 
ingezet voor de RKSV Heeze

Want Frans bleef ondanks 
zijn handicap ’n bikkelharde 
verdediger en ging voor 
niemand aan de kant.

Oergezellig vond hij dit 
speelveld ondanks het 
gebrek aan iedere vorm van 
comfort. Geen kantine, geen 
stromend water om je te 
wassen

de immer aanwezige en intense begeleiding 
door Frans’ grote vriendenkring, ging hij stilaan 
weer functioneren in de maatschappij. Frans 
hervatte zijn werkzaamheden bij de Kapellerput 
en ging zelfs weer zijn wekelijkse partij voetbal 
spelen in het 10e elftal bij de RKSV Heeze. 
Dit laatste zeer tot ongenoegen van zijn 
tegenstanders. Want Frans bleef ondanks zijn 
handicap ’n bikkelharde verdediger en ging 
voor niemand aan de kant. Een eigenschap 
welke hem destijds in het 1e elftal van Geldrop 
deed belanden maar welke hem door zijn 
latere tegenstanders niet altijd in dank werd 
afgenomen. 

Dankzij Vriendenkring Schenkels belandde 
Frans bij het Brabantsedag-spektakel en 
liet/laat zich ook daar tijdens de jaarlijkse 
optochten niet onbetuigd. 

De grootste verdienste van Frans voor de RKSV 
Heeze betreft echter zijn fanatieke deelname 
aan de ‘maandagochtend’ vrijwilligersgroep 
alwaar hij inmiddels sinds jaar en dag op 
enthousiaste wijze zijnsteentje bijdraagt in het 
onderhouden van ons mooie sportcomplex.

Jos Bakermans was 11 jaar toen 
de familie Bakermans besloot zich te vestigen 
in Heeze. Ondanks deze verhuizing bleef Jos 
toch de lagere school in Geldrop volgen en zijn 
(jeugd)wedstrijden bij de vv Geldrop spelen tot 
en met het 1e elftal. 

Een zeldzame ervaring deed Jos op tijdens zijn 
verblijf in de hoofdklasse met het Geldropse 
A1-jeugdteam toen zij in stadion de Vliert 
(Den Bosch) een wedstrijd speelden tegen 
BVV. Diverse verenigingen uit de noordelijke 

regio van Brabant stonden destijds bekend om 
hun intimiderend gedrag. Ook Jos werd tijdens 
genoemde wedstrijd hiervan de dupe toen hij door 
een BVV-tegenstander zonder enige aanleiding 
werd ‘bewerkt’ met een spijker of anderszins scherp 
voorwerp. Dat dit incident niet op zich stond, wordt 
verderop in dit artikel nog eens dik onderstreept 
door Fred Doezé.

Gelukkig overheersen de leuke momenten en 
herinnert Jos zich nog goed zijn thuiswedstrijden 
in de jeugd van Geldrop op het allereerste terrein 
aan het Bogardeind, voorzien van houten tribune, 
type English Style. Oergezellig vond hij dit speelveld 
(sportpark kan men het niet noemen) ondanks het 
gebrek aan iedere vorm van comfort. Geen kantine, 
geen stromend water om je te wassen. Dit wassen, 
althans wat hiervoor doorgaat, vond plaats middels 
een aantal oversized stalen soepborden gevuld met 
een laagje koud water, die na elke wedstrijd buiten 
langs het kleedlokaal (een onverwarmd betonhok) 
werden opgesteld. Dat het niet alleen de vv Geldrop 
destijds ontbrak aan goede sanitaire voorzieningen, 
getuige bijgaande foto waar Peter van Hoek zich na 
afloop ‘wast’ in de ‘trog’ bij de vv Gemert.

Na ’t Bogardeind volgden sportpark de Bronzenwei 
waar wel meer speelvelden lagen doch wat 
nauwelijks meer comfort te bieden had. Het 
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trainen op ’n half verhard oefenveld met 
verlichting sprak Jos nog het meest tot de 
verbeelding. Na enkele jaren hier gespeeld 
te hebben verkaste de vv Geldrop naar het 
huidige sportpark de Kievit dat wél van alle 
gemakken was voorzien en alwaar Jos zich 
nog het meest thuis voelde en zijn grootste 
successen boekte.

Vanwege hun sportieve prestaties werd 
destijds het vaandelteam van vv Geldrop 
met enige regelmaat uitgenodigd om 
een oefenpot te spelen tegen PSV of 
FC Eindhoven. Memorabel vond Jos 
de wedstrijden tegen PSV waarbij zijn 
tegenstander - niemand minder dan 
toenmalig coryfee en oud-international Eef 
Mulders - hem voor de ogen van talrijke 
supporters volkomen voor paal zette, 
hetgeen natuurlijk de minder leuke kant van 
dit soort wedstrijden betrof, zo beaamt hij. 
Gelukkig stond Jos in dit debacle niet alleen 
en was dan ook erg begaan met het lot van 
Peter van Hoek die er tijdens zo’n wedstrijd 
minstens 10 om z’n oren kreeg. 

Het verhaal gaat dat Jos naar de RKSV 
Heeze is ‘gehaald’ middels bemoeienissen 
van Jo Bosmans die via connecties bij 
Woningstichting Meulenstat een woonhuis 
voor Jos zou claimen als hij bij RKSV Heeze 
zou komen voetballen. Hoe het ook 
moge zijn, Jos is uiteindelijk goed terecht 
gekomen bij zijn clubke en heeft tijdens 
zijn aanwezigheid in het 1e elftal de nodige 
successen geboekt (o.a. promotie naar 2e 
klasse KNVB) maar direct aansluitend hierop 
ook enkele dieptepunten gekend waaronder 
twee of drie degradaties.

Momenteel is Jos binnen de vereniging nog lid van 
de Vrijwilligerscommissie welke tot taak heeft de 
bijna 200 vrijwilligers binnen de RKSV Heeze in 
goede banen te leiden.
Verder komen we Jos nog zelden tegen op ons 
sportpark hetgeen echter in de loop van dit jaar 
wel zal veranderen als zoon Mark met zijn gezin 
terugkeert uit de USA en zijn drie kleinkinderen 
weer actief zullen gaan deelnemen aan het 
wekelijkse potje voetbal.

Fred Doezé heeft evenals Frans en 
Jos, ook alle jeugdjaren doorgebracht bij de vv 
Geldrop. Ook hem staat ’t Bogardeind, alwaar hij 
door jeugdtrainer Jan van Leeuwen klaar werd 
gestoomd voor het vaandelteam, in zijn geheugen 
gegrift en beaamt wat Jos hierover reeds vertelde. 
Over de periode ‘Bronzenwei’ vult Fred nog aan 
dat - vanwege gebrek aan kantine op dit complex - 
de wekelijkse tactische voorbesprekingen werden 
gehouden in café Van Leeuwen (tegenover 
het ziekenhuis) en daarna per fiets naar de 
Bronzenwei werd gereden om aldaar de wedstrijd 
te spelen. Meervoudig oud-international Noud van 
Melis herinnert hij zich in die tijd als trainer, vult 
Fred aan.
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Terugkomend op de belevenis van Jos, herinnert 
ook Fred zich nog de zeer beladen wedstrijden 
met Geldrop 1 tegen de noordelijke Brabantse 
clubs zoals o.a. TOP-Oss, Vlijmense Boys en OJC-
Rosmalen. Regelmatig kwam het voor dat Fred 
door de gang, die gevormd werd door verhitte 
toeschouwers vanaf het speelveld richting 
kleedlokaal, niet ongeschonden doorkwam. Van 
top tot teen werd je besmeurd met spuug. Dat 
je na afloop het kleedlokaal niet eerder mocht 
verlaten totdat de kust veilig was en iedereen het 
complex had verlaten, staat bij Fred nog diep in 
het geheugen gegrift.

Zelfs Fred kon met al zijn baltechnische 
vaardigheden helaas geen deuk in een pakje 
boter slaan tijdens de PSV-oefenwedstrijden 
alwaar de Deense internationals en toenmalige 
PSV-spelers Henning Munk-Jensen en Bent 
Schmidt-Hansen hem alle hoeken van het veld 
lieten zien. En de sporadische keer dát Fred 
doorbrak werd het scoren hem dan ook nog belet 
door de legendarische keeper Jan van Beveren of 
(later ingevallen) Pim Doesburg.

Het meest schrille contrast tussen de situatie 
toen en nu vindt Fred de gang van zaken rondom 
uitwedstrijden van het 1e elftal en hun, helaas 
ontbrekende, vrouwelijke aanhang. Traditie bij de 
vv Geldrop was dat ALLE partners de spelers (en 
technische staf) vergezelden in de bus tijdens de 
vaak lange reis naar Zeeland of Z-Limburg. In dit 
kader spreekt Fred nog het meest de situatie tot 
de verbeelding, waarbij de echtgenote van Peter 
van Hoek hun kroost de luiers verschoonde op 
de achterbank van de bus. Wat is er dan toch zo 
veranderd, vraagt Fred zich af ? Wie het weet, 
mag het zeggen. Of zou e.e.a. te maken kunnen 
hebben met de toenemende leeftijd waarbij 
nostalgie een belangrijke rol gaat spelen?

Het verhaal van Jos Bakermans dat deze een 
woonhuis in het vooruitzicht werd gesteld door 
Jo Bosmans, kan Fred beamen omdat ook hij in 
dezelfde situatie terecht kwam en het aanbod 
van Jo niet kon weigeren. Zo werd de amateur in 
vroeger tijden dan toch stiekem betaald (!?). In 
elk geval was toenmalig trainer Luc van Kessel 
destijds zo onder de indruk van Freds komst naar 
Heeze dat hij Fred aanbood om op dié positie te 
spelen welke hij zelf wenste.  

Van dit Geldropse kwartet kan rustig worden 
gesteld dat Fred nog de meeste betekenis 
heeft gehad in het reilen en zeilen van de RKSV 
Heeze en in de loop der jaren wel degelijk zijn 
stempel heeft gedrukt op het beleid van de club. 
Van jarenlang de meest-technische-speler-in-
het vaandelteam- met-een-super-inzichtelijk-
vermogen, tot en met het voorzitterschap (al 
was het maar voor even), daar tussenin heeft 
Fred zowat alle functies bekleed welke een 
voetbalvereniging rijk is. Met recht dat Fred in 
2018 daarom benoemd is geworden tot erelid 
van de RKSV Heeze.

Peter (Peer) van Hoek 
speelde tijdens zijn jonge jaren als keeper in de 
jeugdafdeling bij PSV, hetgeen hem zowaar een 
jeugdcontract opleverde. Door menigeen die 
hem in die jaren zag spelen werd beweerd dat, 
mits hij een juiste begeleiding had gekregen, 
nooit iemand van Jan van Beveren zou hebben 
gehoord….(-). Het mooist van al om te spelen bij 
zo’n professionele club betrof volgens Peter de 
nationale en internationale toernooien waarbij 

....de wekelijkse tactische 
voorbesprekingen werden 
gehouden in café Van 
Leeuwen (tegenover het 
ziekenhuis) en daarna per 
fiets naar de Bronzenwei
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menig (oud-)internationals hun licht zagen. 
Op 17-jarige leeftijd werd Peter bij PSV door 
de vv Geldrop ‘weggekocht’ voor fl. 2,50 
loonopslag per week bij zijn toenmalige 
werkgever, annex sponsor van vv Geldrop. 
Peter kwam aldus op zeer jonge leeftijd 
terecht als keeper in het 1e elftal van Geldrop 
dat reeds tijdens zijn tweede seizoen - en na 
38 jaar (!) - kampioen werd en promoveerde 
naar de 2e klasse KNVB. Ca. 6 jaar later 
promoveerde hij met Geldrop naar de 1e 
klasse KNVB, destijds de hoogste afdeling in 
het landelijke amateurvoetbal.

Als bewijs van zijn talentvolle acties getuige 
bijgaande krantenfoto waar hij tijdens een 
oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven (1-1) zijn 
tegenstander op stijlvolle wijze te slim af is, 
daarbij als immer geassisteerd door legende 
Jan Paaymans, alias ‘de Paay’. Opmerkelijk 
bij dit tafereel is het ontbreken van 
keepershandschoenen welke in die tijd alleen 
door mietjes werden gedragen.

Op relatief jonge leeftijd (30 jaar) stopte 
hij abrupt met voetbal en ging zich richten 

op zijn maatschappelijke carrière en een gezin 
opbouwen in Heeze. Het bloed kruipt echter waar 
het niet gaan kan. En toen in 1976 in Heeze dan 
ook de huidige sporthal werd gebouwd besloot 
hij tot oprichting van de Zaalvoetbalvereniging 
Heeze (ZVV Heeze ’76) welke tot op de dag van 
vandaag nog steeds floreert. Vele jaren is hij met 
zijn eigen team (waarin o.a. ook Jos Bakermans 
en Frans Pontenagel uitkwamen) binnen deze 
zaalvoetbalvereniging actief geweest en heeft hij 
lange tijd als voorzitter gefungeerd, daarbij met 
woord en daad bijgestaan door Fred Doezé als 
secretaris van de ZVV Heeze ’76.

Nadat Peter de controle had verkregen over zijn 
uitbreidende gezin en zijn onderneming op orde 
had, werd hij als dikke veertiger lid van de RKSV 
Heeze om zich hier te vervoegen in het 10e elftal 
waarin hij een aantal seizoenen als keeper vele 
mooie reddingen mocht verrichten o.a. door 
gedurende ca. 3 minuten horizontaal naar de bal 
te zweven zónder daarbij tussentijds de grond te 
raken (!?)  

Het meest verbaasd was Peter nog met een 
verzoek dat daarna kwam van Tiny Ceelen 

Op 17-jarige leeftijd werd 
Peter bij PSV door de vv 
Geldrop ‘weggekocht’

(toenmalig 1e elftalleider). Heeze 1, 2 en 
3 kende op een bepaald moment ’n giga 
groot keepersprobleem, o.a. vanwege 
blessures. Of hij (Peter dus) genegen 
was om komende zondag zijn entree te 
willen maken in het 1e elftal….??? Helaas 
voor Tiny  heeft Peter hem vanwege 
aankomende chronische rugklachten 
moeten teleurstellen; anders had Peter op 
ruim vijftigjarige leeftijd (!) bijna zeker de 
landelijke pers gehaald.

Daarnaast heeft Peter nog enige tijd 
de trainingen verzorgd voor een drietal 
selectiekeepers en was hij jarenlang de 
trouwste fan langs de lijn c.q. begeleider 
van zoon Bart en kleinzonen Bob, Wout en 
Louie.
Op dit moment houdt Peter zich binnen 
de RKSV Heeze nog bezig als lid van de 
sponsorcommissie en tracht hij elke 
maand als redactielid dit LINK-magazine 
te vullen met allerlei onzin, zoals o.a. dit 
verhaal.

Ken jij ook een mooi voetbal(club) gerelateerd verhaal, laat het de 
redactie weten! De redactie is altijd geïnteresseerd in leuke, mooie, 
hilarische en interessante verhalen. Mail naar link@rksvheeze.nl.

TERUG NAAR TOEN
Tekst: PETER VAN HOEK Beeld: NICO VAN DER PALEN EN ARCHIEF

TERUG NAAR TOEN
Tekst: PETER VAN HOEK Beeld: NICO VAN DER PALEN EN ARCHIEF
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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.

Als we het over de Maandagploeg hebben, weet men binnen RKSV Heeze over wie het gaat: die 
club van “oude” mannen die bijna elke maandagmorgen op het sportpark aanwezig is om de 
nodige hand- en spandiensten te verrichten bij het onderhoud van het sportpark. De velden, de 
kleedlokalen en soms de kantine, alles wordt bijgehouden door de mannen. Ik ga ze niet noemen, 
dat is al eerder gebeurd. Maar ze doen meer dan klussen.

Elke maand sparen ze €5 om eens per jaar op stap 
te gaan met hun partners. Fietsen in de omgeving, 
op tijd een aanlegplek en ter afsluiting een barbecue 
of buffet in de kantine. Gezien hun leeftijd wordt het 
fietsen voor sommigen wat minder en dient er naar 
iets anders gekeken worden.

Op 23 oktober j.l. was het weer zover. Enkele 
van de leden hadden een divers programmaatje 
samengesteld; een combinatie voor de fitte en 
minder fitte deelnemers.

Om 10.00 uur was het verzamelen in de 
bestuurskamer op het sportpark. De koffie met 
vlaai stond al klaar. En niet zomaar vlaai, maar luxe 
vlaai. Ongeveer met het formaat van een dubbele 

MAANDAGPLOEG
Tekst: NICO VAN DER PALEN Beeld: JOHAN SLEGERS

DE MAANDAGPLOEG
EROP UIT

boterham. Tijdens het nuttigen daarvan werd verteld wat 
er stond te gebeuren.
Van hieruit zouden we naar Providentia gaan, waar in de 
nieuwe wijk de Kloostervelden restaurant De Broeders 
gesitueerd is. Daar zouden we eerst een ronde Tip Tap 
gaan spelen, dan was het tijd voor een bescheiden lunch 
van soep met belegde broodjes en dan nog een ronde Tip 
Tap. Tip Tap? Ja, Tip Tap. Dat is een soort midgetgolf op 
grote tafels. Niet met een golfclub, maar met een keu. Dat 
is makkelijk, dan hoeven die oudjes niet te bukken. Tenzij 
ze de bal van de tafel spelen natuurlijk.
Wie kon fietsen ging fietsend, de anderen werden 
getransporteerd met auto’s.

We hadden er mooi weer bij. De tocht naar Sterksel 
verliep voorspoedig. Bij De Broeders aangekomen werd er 
eerst rondgekeken. Daarna naar buiten, naar het terrein 
waar de Tip Tap tafels stonden. Achttien tafels in een grote 
boog stonden er. Na het uitleggen van de spelregels en 
het uitdelen van ballen en de keus werd er begonnen. 
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TROTS!

Het is een maandagavond in november. 
Het is koud en regenachtig. Aangekomen 
op sportpark ‘De Groote Speel’ te Leende 
ga ik op zoek naar de MO13. Al direct 
bij binnenkomst op het sportpark hoor 
ik in de verte de jonge dames in de 
voetbalkooi. Zo’n 20 speelsters staan 
in de kooi en het plezier straalt er van 
af. Daar tref ik ook Femke Geurts, Birgit 
Manders en Lindsey Mennen, drie 
speelsters van de MO19, die de training 
verzorgen van de MO13.

Unaniem vertellen ze mij: “We hoorden 
van de vraag dat er train(st)ers gevraagd 
werden voor de MO13. Het leek ons dan 
ook erg leuk om dat samen op te pakken. 
Nu staan we dan op maandagavond 
hier op het veld bij DOSL.” De drie 
meiden staan, hoe jong ze nog zijn, wel 
boven de groep en pakken de training 
professioneel aan. De MO13-meiden 
zijn druk, maar luisteren wel naar de 
instructies. Femke, Birgit en Lindsey 
vervolgen: “Het is erg leuk om te doen 
en het is ook een erg fijne groep. De 
waardering voel je ook van de meiden.” 
De training wordt even gestopt om in 
het laatste deel van de training ook 
het partijtje dat gespeeld gaat worden 
te voorzien van een extra opdracht. Ik 
kijk even mee en zie hoe Femke, Birgit 
en Lindsey bijsturen en tips geven. “Ze 
vroegen laatst of ze ook een keer in de 
voetbalkooi mochten trainen. We hebben 
daar over nagedacht en de training daar 
op afgestemd. Op zo’n klein en snel 
veld met geen mogelijkheid tot uitballen 
werken ze spelenderwijs aan hun 
techniek. Ze moeten daardoor sneller 
schakelen en spelen, en uiteraard krijgen 
ze ook nog extra opdrachten mee.” Het 

straalt ervan af dat ze het team echt beter willen maken en dat op een 
laagdrempelige manier doen. Ze trainen nu een paar weken de MO13 
en kunnen bij hen ook niet meer stuk. Als ik wil vertrekken komen er 
een aantal speelsters van MO13 op mij af. Ze vragen mij wat ik kom 
doen. Als ik vertel over het interview, moet ik van hen opschrijven dat 
ze de training van Femke, Birgit en Lindsey erg leuk vinden. Bij deze. De 
oprechtheid, dankbaarheid en het enthousiasme van de MO13 straalt 
er van af. Dit is denk ik het mooiste compliment dat de dames kunnen 
krijgen en ook verdienen. Trots verlaat ik DOSL.

Daar waar vorig seizoen de   MO13-1 nog uit 11 speelsters bestond 
is dit seizoen de groep verdubbeld naar maar liefst 22 speelsters. Het 
is nu zelfs een echt samengesteld team met speelsters van DOSL en 
RKSV Heeze. MO13 draait momenteel lekker mee in de competitie en 
na de winsterstop zal een tweede MO13 team worden ingeschreven in 
de competitie. Femke, Birgit en Lindsey zullen de training op maandag 
blijven verzorgen.

De samenwerking met DOSL in het vrouwen- en meidenvoetbal krijgt 
steeds meer vorm. We zijn dan ook erg trots dat er drie meiden van 
onze MO19-1 spontaan MO13 in DOSL zijn gaan trainen.

Eerst even wennen, maar na een tiental minuten 
ging het er hier en daar al fanatieker aan toe. 
Opgewonden kreten en soms applausjes konden 
tussen de rustieke bomen worden gehoord.
Voor we het wisten was de eerste ronde voorbij 
en moesten de scorekaartjes worden ingeleverd. 
Lunchtijd: eerst naar de heerlijke mosterdsoep en 
toen de goed belegde broodjes. Iedereen vond dat 
ze die verdiend hadden. Maar we waren er nog niet. 
Ronde twee stond op begonnen. Met een andere 
groepsindeling moest iedereen zich opnieuw 
inleven. Maar dat was geen probleem. Ze kennen 
elkaar.
De tweede ronde was gereed, de scorekaarten 
werden ingeleverd en de terugtocht naar Het 
Lambrek werd aanvaard.

Toen iedereen rustig neergestreken was en van een 
drankje voorzien, werd de uitslag van het spelletje bekend 
gemaakt. Ik dacht dat Maria bij de vrouwen en Toon 
bij de mannen hadden gewonnen (maar het kunnen 
ook anderen zijn geweest). Eigenlijk was dat ook niet zo 
interessant. We hadden ons weer een middag vermaakt 
en dat was het belangrijkste. Goed voor het teamgevoel.
Ondertussen was Catering Van Grunsven bezig met 
neerzetten en optuigen van een smakelijk uitziend koud-
en-warm-buffet. Het zag er niet alleen zo uit, maar het 
was ook smakelijk. En niemand liet zich onbetuigd bij het 
opscheppen en verorberen van de heerlijkheden.
En met volle magen begon hier en daar de vermoeidheid 
toe te slaan. Iedereen keerde tevreden huiswaarts. “Tot 
maandag” klonk het bij het afscheid.

Het zijn inderdaad wat oudere mannen. We hebben 
daarom dringend verjonging nodig. Voelt u zich na het 
lezen van dit stukje geroepen om ook lid te worden van 
dit illustere gezelschap, dan kunt zich melden bij Ad Thijs 
(onze voorman) of bij Nico van der Palen (telefoon 06-
20969629) of bij het bestuur van onze mooie club (mail: 
secretaris@rksvheeze.nl).
Er is (nog) geen ledenstop!!

MAANDAGPLOEG
Tekst: NICO VAN DER PALEN Beeld: JOHAN SLEGERS
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Januari
De postcodekanjer valt op de brievenbusfirma’s 
van het postkantoor. De anonieme fiscale 
eigenaren van deze brievenbussen zijn in een 
klap miljonair. Een van hen blijkt een zekere 
Bono te zijn. Nee, of we zijn achternaam maar 
liever niet willen vermelden. Bono zegt dat hij 
de centjes goed kan gebruiken. “Wat!?! Moet ik 
hier belasting over betalen? Waarom denk je 
dat ik hier een brievenbus in Heeze heb?”

Februari
JSF komt naar Heeze. Het nieuwe 
gevechtsvliegtuig wordt feestelijk onthaald 
door de voetbalclub. Als dank voeren ze een 
proefbombardement uit op Leende. Het is een 
geslaagde dag.

Maart
De kantine van onze club gaat een proef 
nemen met vegetarische hamburgers 
en kroketten. Graspol wordt gevraagd 
als proefkonijn op te treden. Hij slaat het 
aanbod vriendelijk af. Het vooruitzicht van 
samengeperste bonen en soja, geprakte 
vleestomaten (mag dat wel?) en zeewier jaagt 
hem angst aan.

April
Heeze krijgt een kunstgrasveld. Eindelijk. 
Door een fout in het kadaster is het evenwel 
aangelegd op het Strabrechtplein. Bijkomende 
pech: het hoofdveld wordt nooit meer 
gemaaid. De gemeente gaat er immers vanuit 
dat daar een kunstgrasveld ligt. Het blijkt lastig 
voetballen in dat hoge gras.

COLUMN GRASPOL COLUMN GRASPOL

Mei
Het Formule 1 circus komt naar Zandvoort. Er 
is een oplossing gevonden voor het stikstof- , 
PFAS- en CO2-probleem. Er geldt voor de 
bolides een maximumsnelheid van 100 km/u. 
De race begint daarom al om 7.00 uur ‘s 
ochtends om nog voordat de duisternis invalt 
de eindstreep te halen.

Juni
Fotograaf Gernie H. van magazine de Link 
presenteert de eerste foto van een zwart 
gat (ja, ook daarin zijn we uniek). Nog nooit 
vertoond. Helaas stond de camera op 
selfie-modus, waardoor op grootse wijze 
haar rechteroog aan de wereldwijde pers 
gepresenteerd wordt. CNN is toch lyrisch: 
“ Dit is de eerste foto die ooit is gemaakt 
van iemand die naar een zwart gat kijkt”. 
Onze sterfotograaf gaat drie maanden op 
wereldtournee.

Juli
Thierry Baudet opent het nieuwe kunstgrasveld 
op Strabrecht: “Dit doet me denken aan 
de Byzantijnse cultuur met een vleugje 
Venetiaanse hyposferen. Ik zie hier geen uil 
van Minerva, maar wel het archetype van 
Claudianen die hun tijd ver vooruit waren met 
hun perspectivistische Noorse mythologie”. 
Als Baudet eindigt met de mededeling dat de 
bierpomp in stelling is gebracht, klaart de sfeer 
aanmerkelijk op.

2020
Augustus
De VAR kijkt nog eens naar de beelden en 
besluit de scheiding van Rafael en Sylvie 
terug te draaien, met als gevolg dat ze nu 
noodgedwongen van hun huidige partners 
moeten scheiden. Estafana Polman meent 
dat ze niets met de VAR te maken heeft. 
Johan Derksen denkt daar anders over en 
daarmee is het pleit definitief beslist.

September
De bidding voor het Eurovisiesongfestival 
2021 begint. 2020 was een ramp: het dak 
van Ahoy stortte in net toen Albanië moest 
beginnen. Geluk bij een ongeluk was dat de 
hele zaal toen al leeg was. Het Lambrek stelt 
zich kandidaat. Voorzitter Paul Krieckaert: 
“Het hoofdveld heeft geen dak, dus dat 
kan ook niet instorten. En het levert een 
mooie som geld op. Kunnen we eindelijk 
een kunstgrasveld aanschaffen. Dat veld op 
Strabrecht hebben we echt niks aan”.

Oktober
Naar nu blijkt zijn de geallieerden vergeten 
Sterksel te bevrijden. Het wordt per toeval 
ontdekt door een toerist die bij cafetaria 
De Scheep wilde afrekenen en te horen 
kreeg dat dit alleen kon met voedselbonnen. 
Waarom, zo vroeg hij. “Das machen wir 
immer so”, was het antwoord. De Duitsers 
zijn inmiddels zo geïntegreerd, dat ze niet 
meer weg willen. 

November
RKSV Heeze krijgt het Eurovisiessongfestival 
toegewezen. De eerste voorbereidingen 
worden getroffen. Zo worden er terstond 
vijf Dixietoiletten gereserveerd. En 
tachtigduizend liter bier.

December
Er wordt een nieuwe trend in Heeze 
gesignaleerd. Bijna alle junioren en pupillen 
lezen boeken terwijl ze naar het sportpark 
fietsen. Het blijkt een gevolg te zijn van het 
appverbod voor fietsers. Jochem: “Ik moet 
altijd door het centrum fietsen en dat is erg 
lawaaierig. Maar nu ik een boek lees onder 
het fietsen kan ik me daarvoor afsluiten en 
me zo beter voorbereiden op de wedstrijd”.

Het wordt een mooi jaar. Greta Thunberg 
gaat eindelijk naar school, Willem Alexander 
komt niet voorbij de beveiliging van zijn 
paleis omdat hij niet op zijn pasfoto lijkt en 
het kunstgrasveld komt er uiteindelijk toch 
niet omdat we van de Partij voor de Dieren 
de engerlingen met rust moeten laten. Nu 
hebben we dus geen kunstgras en ook geen 
natuurgras. We verhuizen alsnog naar het 
Strabrecht. 
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JO9-1 zegt nee tegen racisme

Onze JO9-1 maakte 23 november voor aanvang van 
de wedstrijd tegen Una samen met de tegenstander 
een kring, om "zeg nee tegen racisme" te uiten. 
Hiermee maakten zij een heel mooi statement in de 
strijd tegen racisme..

RKSV Heeze feliciteert onze 
nieuwe pupillenscheidsrechters
20 november j.l. zijn er 22 cursisten van de JO15 en JO13 
geslaagd voor de cursus pupillenscheidsrechter.Van 
harte gefeliciteerd allemaal en heel veel succes gewenst 
met het fluiten! De club is heel blij met jullie!  

CLUBPAGINACLUBPAGINA

5 april:   Seniorenmiddag (onder voorbehoud
     ivm heeze1) 

10-13 april:  Engelandreis (heenreis)

22-25 mei: Engelandreis (ontvangst)

24 mei:  Eind BBQ (afhankelijk van Heeze 1)

25-27 mei:  Engelandreis (ontvangst) 

13-14 juni:  Jubileumweekend 90 jarig bestaan
 
13 juni:   Clubdag / Penaltybokaal

13 juni:  Feestavond

19 t/m 21 juni:  El Grisio kamp

AGENDA

Verhuisd? Nieuw e-mailadres? 

De enige juiste manier om wijzigingen door te geven, 
is via de ledenadministratie. Dus ben je verhuisd, heb 
je een ander e-mailadres, een ander telefoonnummer, 
banknummer of wat ook, geef het s.v.p. door aan 
de ledenadministratie. Zo zorgen we ervoor dat de 
basisadministratie van de club actueel is. 
Dus: geef het niet alleen aan je leider door, maar zeker ook 
aan de ledenadministratie! Zo voorkom je dat je belangrijke 
informatie vanuit de club mist. 

Bij voorkeur doorgeven via de website: menu 
“Ledenadministratie”  /“doorgeven wijzigingen”. 
Dank je wel!! 

Inmiddels is bij iedereen waarschijnlijk 
wel bekend, dat onze vereniging in 
2020 alweer 90 jaar bestaat. Op de 
ALV van 2 november is de ‘werkgroep 
jubileum RKSV Heeze’ voorgesteld en 
de werkgroep wil alle leden graag op 
de hoogte houden van wat er allemaal 
te gebeuren staat komend jaar. Er is 

In memoriam: Sjef Schenkels

Op 21 november j.l. is Sjef Schenkels op 
83-jarige leeftijd overleden na een zeer kort 
ziekbed. Sjef was sinds 1 augustus 1956 lid 
van onze vereniging en behoorde daarmee 
tot het kleine clubje dat het 60-jarige 
jubileum bij RKSV Heeze heeft kunnen 
vieren. 

Wij wensen zijn echtgenote Tonnie, zoon 
Marini en zijn kinderen Nick, Sam en Koen, 
zoon Sjef, zijn vrouw Astrid en hun kinderen 
Stan en Laura heel veel sterkte toe in deze 
verdrietige tijd.

Nieuwjaarsreceptie / 
jubilarissen

Op 4 januari j.l. vond de gezellige 
nieuwjaarsreceptie plaats en daar zijn onze 
jubilarissen gehuldigd: Piet van Deurzen (60 
jr), Adri Maas en Frans Buissink (50 jr), Mark 
Koenen en Marco van Gerwen (40 jr) en de 
acht 25-jarige jubilarissen: Theo Bosch, Henk 
van de Bogaart, Gerrie Bukkems, Nicole van 
Dijk, Maarten de Ruijter, Ton van Wetten, Karel 
Peters, Mike van Stratum. Alle jubilarissen van 
harte gefeliciteerd. In LINK 5 komen we hier 
uitgebreid op terug. 

90 jaar RKSV Heeze 

LINK wenst iedereen 
een sportief en gezond 
2020! 

gekozen om alle activiteiten te plannen 
in het weekeinde van 13 en 14 juni 
2020. Op zaterdag 13 juni zal overdag 
de traditionele clubdag voor de jeugd 
plaatsvinden en ’s avonds wordt er een 
gigantisch feest georganiseerd in een 
grote tent op ons sportpark. Hiervoor 
zijn al een bekende feestband en 

een DJ gecontracteerd. Het 
belooft een spetterend feest 
te worden. Op zondag wordt 
een brunch georganiseerd 
voor o.a. sponsoren en 
vrijwilligers. Ook wordt er 
gewerkt aan een kleine 
overzichtstentoonstelling over 
de historie van onze club. 

In de komende edities van Link willen we graag iedereen 
op de hoogte houden van alles wat er zal gebeuren op 13 
en14 juni 2020. Uiteraard kunnen al deze activiteiten niet 
zonder vrijwilligers. Er zijn veel mensen nodig om alles goed 
te kunnen laten verlopen en er is voor iedereen wel een taak. 
Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij:
jubileum@rksvheeze.nl
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Maandagochtend kwam het nieuws naar 
buiten dat Van Bommel en zijn assistenten 
niet meer op de bank zouden gaan zitten. 
Later die dag werd bekend dat Ernest Faber 
de rest van het seizoen hoofdtrainer van 
PSV zou worden. Maar wie is de nieuwe 
(tijdelijke) trainer van PSV eigenlijk?

Ernest is een geboren en getogen 
Eindhovenaar. Zijn clubliefde voor PSV is er 
al van kinds af aan. Zelf heeft hij ook heel 
erg lang gevoetbald. Na de jeugdelftallen 
van DBS werd hij gescout door PSV, waar 
hij de rest van zijn jeugdopleiding heeft 
gespeeld. Zijn debuut voor het eerste elftal 
bleef echter lang uit. Hij werd daarvoor 
nog verhuurd aan N.E.C en ook aan Sparta 
Rotterdam. 

Na die twee seizoenen op huurbasis kreeg 
hij de kans in het eerste elftal van Hans 
Westerhof, waar hij al snel een prijs won. 
PSV won in 1992 namelijk de supercup 
tegen Feyenoord. Ernest Faber maakte een 
goede indruk, stond zijn mannetje en hield 
de verdediging dicht. De wedstrijd later dat 
seizoen tegen het AC Milan van spelers als 

WIE IS 
   ERNEST FABER?

WINTERSTOP

Na het 3-1 verlies van PSV op 15 
december tegen Feyenoord viel een 
dag later het doek voor hoofdtrainer 
Mark van Bommel. Van de laatste 
12 wedstrijden waren er maar 
2 gewonnen en uit de laatste 7 
uitwedstrijden waren maar 2 schrale 
puntjes gepakt. 

De winterstop, de minst leuke periode in 
het voetbalseizoen. Wat kan je nu doen in 
deze saaie periode?

Van Basten en Rijkaard was misschien de mooiste 
wedstrijd uit zijn carrière. Faber als voorstopper gaf 
topspits Marco van Basten geen kans!

Helaas door het vele blessureleed heeft Ernest Faber 
niet alles uit zijn spelersloopbaan kunnen halen. 
Ernest ging snel van het speler zijn over naar het 
trainersvak. Hij begon in 2005 zijn trainersloopbaan bij 
PSV, waar hij Jong PSV onder zijn hoede kreeg. 

Na een conflict intern vertrok Ernest Faber en ging 
hij aan de slag als assistent- trainer bij FC Eindhoven, 
waar hij rechterhand van Louis Coolen werd. Na één 
seizoen stond laatstgenoemde op straat vanwege 
slechte resultaten. Ernest werd als ‘interim trainer’ 
aangetrokken. Omdat hij nog niet de goede papieren 
had om hoofdtrainer te mogen zijn, duurde dit 
avontuur helaas maar een paar weken.

Ongeveer twee maanden zonder voetbal. Dat is toch 
wel een hele lange tijd. Toch kun je het voor jezelf 
leuk maken, zodat je deze saaie periode doorkomt. 
Tijdens de koude winter, zit je vaker binnen. Organiseer 
bijvoorbeeld een teamavond of een FIFA-toernooitje. Je 
voetbalt toch een beetje en je bent gezellig met je team. 
Het nadeel van een FIFA-toernooitje is natuurlijk dat 

je conditie hiermee niet echt vooruit gaat. Ook daar 
kun je wel iets op verzinnen. Er zijn drie verschillende 
zalen in Heeze. In Someren en Waalre heb je zelfs een 
zaal met kunstgras. Leg met je team allemaal wat bij 
en ga lekker zaalvoetballen. Het is niet weerafhankelijk 
en je bent goed in beweging. Stel dat je fysiek nog 
sterker wil worden, zou je ook nog altijd kunnen gaan 
fitnessen. Zo zijn er toch verschillende manieren om de 
winterstop door te komen. Je maakt het voor jezelf leuk 
en je conditie blijft toch op pijl. Zo maak je deze saaie 
periode toch leuk.

Uiteindelijk behaalde hij in 2010 zijn 
trainersdiploma samen met Philip Cocu. Ernest 
Faber werd later assistent trainer van Philip. 
Het duo Philip-Ernest veroverde in het seizoen 
2011/2012 samen de KNVB beker. PSV was 
erg enthousiast over het duo en verlengde ook 
beide contracten. 

Op 4 juni 2015 tekende hij een contract als 
hoofdtrainer bij N.E.C, dus zijn eerste klus als 
hoofdtrainer in de Eredivisie. Daar deed hij 
het zeer naar behoren en verdiende na een 
goed jaar een transfer naar het hoge noorden: 
FC Groningen, wederom een oude club van 
hem. Ook daar deed hij het zijn eerste seizoen 
erg goed. Hij eindigde op de 8ste plaats en er 

werd een plek in de Play Offs voor Europees voetbal 
verdiend. 

Het tweede seizoen ging wat minder, hij had een 
stroeve start dat seizoen. Hij verlengde zijn contract bij 
FC Groningen niet en is sinds 2018 weer terug bij zijn 
grote liefde PSV. Hij werd hoofd Jeugdopleiding, die 
taak heeft hij goed uitgevoerd. 

Op 16 december is Ernest Faber voor het eerst 
aangesteld als hoofdtrainer bij ‘zijn cluppie’, waar hij 
het seizoen 2019-2020 wil gaan afmaken. Misschien 
lijkt hij dus wel wat onbekend, maar Ernest Faber heeft 
al een rijke carrière achter zich liggen en is nu klaar 
voor het echte werk: zorgen dat PSV weer meedraait 
in de top van Nederland!
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