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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

NIEUWJAARSRECEPTIE

Dit jaar hadden we, op verzoek 
van een aantal trouwe bezoekers, 
de nieuwjaarsreceptie op 
zaterdagavond. Omdat we onze 
jonge lotenverkopers niet te laat 
in het zonnetje wilden zetten, 
begonnen we om 19.00 uur. 
Vervolgens was het tijd 
voor onze jubilarissen en de 
huldiging van de MO-19 voor hun 
winterkampioenschap. 
We hadden dit jaar 12 jubilarissen, 
vooral ook in de categorie 60 jaar 
lid!

Piet Adriaans werd gehuldigd voor 65 jaar 

lidmaatschap. Gerard van Gerwen, Ad Collart, 

HenkTimmermans, Pé Giller en Wim van de Steen 

voor 60 jaar lidmaatschap. Giel van Santvoort, Rob 

Snoeijen en Addi Boonen voor 50 jaar lidmaatschap.

Cor Brouwers en Frans Pontenagel voor 40 jaar 

lidmaatschap. Ton Verest voor 25 jaar lidmaatschap.

Bij deze nogmaals de felicitaties aan alle jubilarissen.

De opkomst bij de nieuwjaarsreceptie was als 

vanouds, dus als we gaan evalueren of het 

volgende keer weer op zaterdag moet of terug op 

zondagmiddag, zal opkomst niet het criterium zijn.

De nieuwjaarstoespraak was vooral gericht op onze 

missie: de club moet een leuke hobby zijn voor 

iedereen. Vrij vertaald betekent dat ook, dat we het 

mekaar ook makkelijker moeten maken. Ruim zelf 

kleedlokalen op, maak geen rotzooi, hou rekening 

met de alcoholwet en maak het niet lastig voor 

het kantinepersoneel, kom afspraken na; vrijwillig 

betekent niet vrijblijvend.

We hebben ook nog stilgestaan bij het fenomeen 

“vrijwilliger”. Het wordt steeds moeilijker om 

vrijwilligers te vinden, maar wat vooral opvalt, is dat 

de wens om betaald te worden voor vrijwilligerswerk 

steeds vaker de kop opsteekt. Dat is een tendens 

die we zoveel mogelijk willen remmen, maar soms 

is er niet aan te ontkomen. Dit betekent dat de 

kosten voor een club steeds verder zullen oplopen, 

waardoor het financiële plaatje er anders uit komt te 

zien. De toekomst zal uitwijzen of we met het huidige 

contributieniveau onze financiële huishouding op 

orde kunnen houden.

Tenslotte nog een woordje over het masterplan. Ik 

heb beloofd u regelmatig op de hoogte te houden. 

Op dit moment zijn we volop aan het inventariseren 

waar we op moeten letten, maar feit is dat we nu 

alweer discussie hebben over de bespeelbaarheid 

van de velden. We proberen de velden te sparen 

in januari en het zijn voornamelijk de jeugdteams 

die daar het meeste last van hebben. Kortom, onze 

servicegraad naar onze spelende (jeugd)leden moet 

verbeteren en daarvoor is kunstgras noodzakelijk. 

Dus dat is wat ons betreft een belangrijke pijler 

onder het masterplan.

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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De opbrengst van de Grote Clubactie is € 3.305,60! Een geweldig resultaat waarvan weer mooie activiteiten voor de jeugd 

kunnen worden bekostigd! Dank aan alle lotenverkopers en ook aan de kopers. 

Vic Brouwers (JO11-1) was de beste lotenverkoper, gevolgd door Olivier Henning (JO10-2), Sil van Boxtel (JO12-1), Guus van 

Leenders (JO12-1) en Casper Bavinck (JO10-1). Zij kregen een presentje. Supergoed gedaan jongens! Proficiat!! 

Huldiging MO19-1, enerzijds omdat zij maar liefst 4x op een rij kampioen 

zijn geworden. Anderzijds om de samenwerking met DOSL nog eens te 

benadrukken wat betreft meiden- / vrouwenvoetbal.

Voorzitter Paul Krieckaert bracht een toast 

uit op het nieuw jaar met alle aanwezigen. 

In zijn speech stipte hij nog even aan 

dat we een trend zien dat steeds minder 

mensen bereid te zijn om zonder vergoeding 

vrijwilligerstaken op zich te nemen. Gelukkig 

is onze groep vrijwilligers (leden, spelers, 

ouders) die zich belangeloos inzet nog groot 

genoeg. Maar voor de toekomst worden 

hogere kosten verwacht. Verder riep hij 

op om het elkaar gemakkelijker te maken. 

Hoe moeilijk kan het bijvoorbeeld zijn om 

kleedlokalen netjes achter te laten en op 

andere vlakken met elkaar mee te denken? 

De club is van ons allemaal en wij als leden 

moeten samen en met elkaar zorgen dat de 

club draaiend blijft. Het belangrijkste is dat 

het voor iedereen leuk moet zijn.

Jubilarissen staand v.l.n.r.: Giel van Santvoort (50), Ton Verest (25), Addi Boonen (50), Rob Snoeijen (50), Henk Timmermans 

(60), Pé Giller (60), Wim van de Steen (60). Zittend v.l.n.r.: Cor Brouwers (40), Ad Collart (60), Frans Pontenagel (40), Piet 

Adriaans (65). 

Gerard van Gerwen (60) wegens ziekte niet aanwezig zijn. Hij is thuis gehuldigd.

Lees verder in deze LINK meer over onze jubilarissen.

BESTE LOTENVERKOPERS

HULDIGING MO19-1
HULDIGING JUBILARISSEN

NIEUWJAARSRECEPTIE
Zaterdagavond 5 januari 
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Tekst: JOCHEM MICHELS  Beeld: GERNIE HENSELMANSJong 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 

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

REGIO BANK – HEEZE E.O.
De naam ‘Regio Bank’ wordt bij sommige van onze leden nog wel eens ‘als 
vanzelfsprekend’ geassocieerd met ons memorabel lid, tevens gouden 
jubilaris Ton Smulders, tevens oprichter van de Regio Bank in Heeze. Nu 
Ton na 21 jaar vruchtbare arbeid zijn werkzaamheden heeft beëindigd 
wordt het dus tijd om onze ‘coming man’ Roy Matheeuwsen nader bij 
onze leden te introduceren daar hij via zijn bedrijf ‘Matheeuwsen Bancaire 
Diensten’ al enige tijd de verantwoordelijke man is voor alle financiële 
diensten en bancaire zaken welke zich binnen Regio Bank Heeze e.o. 
afspelen.

Ook Roy draagt de RKSV Heeze een warm hart toe en 

is dientengevolge een zeer gerespecteerd sponsor 

van onze vereniging en als vaste adverteerder 

verbonden aan ons LINK-magazine, waarvoor wij Roy 

zeer erkentelijk zijn en hem graag dit podium in LINK 

aanbieden.

Inmiddels verhuisd naar het zeer makkelijk 

bereikbare pand aan de Kapelstraat 43b in het 

hartje van gezellig en gemoedelijk Heeze, wordt 

het de bezoeker nóg eenvoudiger gemaakt om 

hier op lokaal niveau en in vertrouwde omgeving 

de dagelijkse baliefuncties, zoals o.a. geldopnames 

of stortingen, te verrichten.  Maar ook voor andere 

zaken zoals hypotheken, verzekeringen, pensioenen, 

sparen, beleggen, lenen etc., zowel zakelijk als 

particulier, staat een deskundig team u uitgebreid te 

woord. 

 ‘Met name het lokale karakter dat we uitstralen 

onderscheidt de Regio Bank van alle andere 

banken, waardoor veel particulieren, verenigingen 

en plaatselijke middenstandsbedrijven tot onze 

klantenkring zijn gaan behoren’, aldus Roy 

Matheeuwsen. ‘En wat te denken van het gemak 

doordat al uw financiële diensten voor u en uw 

kinderen (bijvoorbeeld een hypotheek, betaal- of 

spaarrekening voor uzelf of Zilvervloot Sparen voor 

uw kind) onder één dak kunnen worden geregeld’, zo 

vervolgt Roy Matheeuwsen op enthousiaste wijze zijn 

betoog. 

Bij de Regio Bank stapt u binnen wanneer het u 

uitkomt en wordt u ontvangen door deskundige 

medewerkers met een bekend gezicht. Deze 

adviseurs helpen u graag met het product dat bij u 

past.

Niet voor niks dat de Regio Bank onlangs nog is 

uitgeroepen tot de meest klantvriendelijke bank van 

Nederland.

Namens de RKSV Heeze dankt de LINK-redactie de 

Regio Bank Heeze e.o. nogmaals voor haar financiële 

ondersteuning en we wensen Roy Matheeuwsen en 

zijn team heel veel succes voor de toekomst.
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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

JUBILARIS PIET ADRIAANS
Tekst en beeld: GERNIE HENSELMANS

Dat Piet Adriaans al héél lang lid is van onze club 

staat als een paal boven water. Echter de vraag 

hoe lang hij precies lid is, blijkt tot op de dag 

van vandaag een mysterie. Er is navraag gedaan 

op diverse plaatsen binnen en buiten de club, 

maar het is niet te achterhalen. Ook niet via de 

KNVB. Blijkbaar is ooit ergens een foutje gemaakt 

waardoor we het niet weten. Wel weten we dat hij 

zijn lidmaatschap ooit kort onderbroken heeft. Nog 

nooit werd hij officieel gehuldigd. Wel heeft hij een 

speldje van 40 en 60 jaar lid. Vanwege dit mysterie 

besloot het bestuur om Piet een speciaal jubileum 

te geven, namelijk een 65-jarig jubileum. 

Piet is inmiddels 86 jaar jong en zo gezond als 

een vis! Nog steeds vertoeft hij een paar keer per 

week met veel plezier op Het Lambrek! Hij vindt 

onze club een fijne plek om het vooral gezellig te 

hebben. Als er wat te doen is dan is Piet altijd van 

de partij, graag onder het genot van een pilsje. 

Op zaterdag staat hij langs de lijn bij 

thuiswedstrijden van de G1. In de beginjaren van 

het G-team was Piet samen met Ad Derks trainer/

leider. Piet is nog steeds trouwe supporter van de 

G1. Net als van Heeze 1 trouwens! Elke zondag 

staat hij langs de lijn.

Samen met Ad Derks was Piet enkele jaren trainer 

van een F1 elftal. Hij heeft goede herinneringen 

aan die tijd. Enkele jongens uit die jaren kwamen in 

Heeze 1 terecht; dat vindt Piet extra mooi. 

Op maandagmorgen is hij op weer op het Lambrek, 

en dan met zijn zeer gewaardeerde “collega’s” van 

de maandagploeg. Piet is er al vanaf het allereerste 

begin bij, nu zo’n 25 jaar geleden. Deze ploeg zorgt 

ervoor dat ons sportpark er top onderhouden 

bij ligt! Ze hebben een gezellige groep (een soort 

koffiekransje) en ze doen meteen veel nuttig werk 

waar de club anders een bedrijf voor zou moeten 

inschakelen. 

Piet heeft zelf natuurlijk ook gevoetbald. Hij was 

altijd verdediger en heeft korte tijd in Ut Twidde 

gespeeld. De meest plezierige jaren beleefde hij 

echter in het veteranenelftal. Plezier staat bij Piet 

bovenaan! 

Of Piet nog andere hobby’s heeft? Jazeker! 

Biljarten! 

Proost Piet!

PIET ADRIAANS - 65 JAAR LID
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AD COLLART

WIM 
VAN DER STEEN

Na de jeugd kwam Ad Collart in de selectie 

terecht. Eerst in het tweede en later in het 

eerste. In 1971 had hij een kampioenschap 

te vieren met een goed eerste elftal. In 1973 

Ook Wim van der Steen begon op dezelfde 

manier zijn voetbalcarrière. Vanuit de jeugd 

naar de selectie. Eerst in het tweede en na 

zijn diensttijd (toen was er nog dienstplicht!!) 

in het eerste. Leuk om te vermelden is nog de 

volgende anekdote: Vanuit het tweede mocht 

hij een keer in het eerste meedoen. Hij viel 

in en maakte een doelpunt. Dat werd echter 

afgekeurd, omdat ook zijn schoen in het doel 

verdween en de doelman zogenaamd werd 

afgeleid. Ook dat gebeurde in het veelzijdige 

voetbal. In de ongeveer vijftien jaar die hij in 

het eerste speelde, maakte hij ups en downs 

mee. In 1971 en 1974 werden ze kampioen.

 Vooral dat laatste was bijzonder, omdat voor 

de eerste keer in zijn bestaan het eerste elftal 

van de RKSV Heeze naar de tweede klasse 

promoveerde. Maar omdat de goede spelers 

verdwenen, was er daarna de grote terugval, 

die niet gestopt kon worden. In vier jaar tijd, 

na even zovele degradaties, speelde Heeze 1 

weer in de onderafdeling. Gelukkig is dat later 

allemaal weer goed gekomen.

Naast het actieve voetballen was hij ook zo’n 

twintig jaar jeugdleider. Maar ook was hij als 

tweede hobby begonnen met wielrennen. 

Volgens anderen deed hij dat niet eens 

zo slecht. Ergens eind jaren negentig is hij 

gestopt met actief voetballen wegens te veel 

blessures. Hij werd lid van de toerclub en ging 

die andere hobby uitoefenen. 

Hij bleef wel lid en was zondags nog 

regelmatig op het sportpark aan te treffen. 

Dat werd steeds minder, omdat het fietsen 

steeds meer zijn tijd op zondag in beslag ging 

nemen. Er zijn nog wel goede contacten met 

zijn oude voetbalmaten. Al zestig jaar dus.

moest hij stoppen door een blessure in zijn 

linkerknie, waarover later meer.

Hij wilde blijven sporten en is gaan tennissen. 

In Geldrop, waar hij inmiddels woonde. 

Op gezette tijden bleef hij last houden van 

pijn in die knie en is toen op advies ook 

gaan hardlopen bij de loopgroep Geldrop 

(LOGO). En dat leidde ertoe dat hij zelfs aan 

marathons is gaan deelnemen. Vier heeft 

hij er gelopen: een keer Berlijn, twee keer 

Rotterdam en als ultiem hoogtepunt New 

York. Vooral die laatste was genieten met 

veel deelnemers en miljoen mensen als 

toeschouwer naast het parcours.

Omdat hij last bleef houden van de oude 

blessure, is vijf jaar geleden een kijkoperatie 

in de linkerknie gedaan. Het resultaat: 

scheurtjes in de binnen- en buitenmeniscus, 

die bijgeknipt werden. Een scheur en gat in 

het kraakbeen, waar niets aan gedaan kon 

worden. En tot ieders verbazing (zeker van 

de orthopeed en diens stagiaire) was de 

voorste kruisband niet meer te zien. Die was 

afgescheurd. Terugredenerend is dat in 1973 

gebeurd. Spieren hadden de taak van de 

kruisband overgenomen, vandaar dat hij de 

sportieve prestaties heeft kunnen doen, die 

hij gedaan heeft. Heel verwonderlijk.

Omdat hij zich nog steeds betrokken voelde 

bij de club, waar hij mooie tijden heeft 

beleefd, is hij al die tijd lid gebleven, met dit 

jubileum als resultaat.

60-JARIGE JUBILARIS
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Beeld: GERNIE HENSELMANS

60 JAAR LID VAN RKSV HEEZE
Tijdens de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie werden de jubilarissen van het 
afgelopen jaar in het zonnetje gezet. In de categorie 60 jaar waren dat er liefst vijf. Het 
toont aan dat er, vooral bij de oudere (met alle respect) leden, goede banden met de 
club blijven bestaan. En die moet je koesteren.

Wanneer de verhalen van deze personen 

naast elkaar gelegd worden, zie je een 

aantal opvallende dingen.

Allemaal zijn ze bij de jongste jeugd gaan 

voetballen. Dat is niet zo vreemd. Anders 

konden ze nu, op een leeftijd van even 

boven de zeventig, geen zestig jaar lid zijn. 

Allemaal hebben ze, wel met wisselend 

succes, de jeugdcategorieën doorlopen 

en zijn bij de senioren terecht gekomen. 

En daar zie je dan verschillen optreden, 

waarover verderop meer.

Ook zijn ze allemaal gestopt met actief 

voetballen door blessures, weliswaar op 

verschillende leeftijden, maar toch wilden 

ze niet langer de risico’s lopen. Of ze 

konden het echt niet meer.

En dan gaan de bezigheden uit elkaar 

lopen. Verschillen, die best de moeite waard 

zijn om hier te vermelden, omdat het mooie 

verhalen oplevert. Die mogen niet verloren 

gaan. Vandaar dat ik ze hier met u ga delen.

…en als ultiem 
hoogtepunt New York.

Er zijn nog wel goede 
contacten met zijn 
oude voetbalmaten.
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PÉ GILLER

HENK 
TIMMERMANS

GERARD 
VAN GERWEN

De voetballoopbaan van Pé Giller verliep 

aanvankelijk redelijk parallel aan die van 

Wim. Begonnen in de jeugd onder leider Jo 

Bosmans, stapte hij van de A1 onder trainer 

Luuk van Kessel over naar de selectie. Zijn 

diensttijd zorgde voor een onderbreking, 

maar daarna speelde hij in het tweede 

en later in het eerste. Hij maakte, net als 

Wim, in 1974 de glorietijd mee, maar ook 

de grote terugval die volgde. Vanaf zijn 

tweeëndertigste (in 1980) is hij lager gaan 

voetballen in het elftal van Piet van Deurzen. 

Dit was een echte vriendengroep. Er werden 

meerdere kampioenschappen behaald en 

vooral de derde helften waren ze goed.

Op zijn vijftigste is hij gestopt met actief 

veldvoetbal, maar is in de zaal nog vijf jaar 

verder gegaan.

Naast het voetbal is hij jeugdleider/trainer 

geweest. Onder andere toen zijn zoon Mark 

Het was niet alleen voetballen, wat Henk 

Timmermans in de jeugd deed. Al na enkele 

jaren werd hij gevraagd voor het innen van 

de contributie om de vier weken in alle 

buitengebieden. Dat was toen een dubbeltje 

per week, dus veertig cent per keer. Die 

moest hij dan afdragen aan penningmeester 

Tiny van Lierop. Het vrijwilligerswerk zat er al 

vroeg in bij Henk. 

De overgang van Gerard van Gerwen 

van de jeugd naar de senioren verliep op 

zijn zachtst gezegd apart. Hij was bij de A1 

al aanvoerder, maar werd ook leider bij 

gebrek aan personen die dat wilden doen. 

Dat was niet makkelijk en uiteindelijk werd 

het team opgeheven. Om toch te kunnen 

blijven voetballen ging hij in Heeze 2/Heeze 

3 spelen. Maar bij dat laatste elftal hadden 

ze ook geen leider, dus kwam Gerard weer 

in zijn oude rol terecht, totdat Henk van 

Hees het overnam. Hij kon weer voluit gaan 

voetballen. Heeze 3 was zijn elftal waar hij in 

principe rechtshalf speelde. Maar hij heeft 

ook op andere posities zijn waarden gehad. 

Later ging hij in lagere teams spelen. Dit hield 

hij lang vol totdat hij om medische redenen 

in 1995 zijn voetbalschoenen aan de wilgen 

moest hangen. 

Bij zijn overgang naar de senioren kwam 

hij eerst in Heeze 3 en later in het vierde. 

Het hoogste wat hij bereikte was 2x reserve 

bij Heeze 1, maar hij is nooit ingevallen. Na 

zijn diensttijd werd hij leider/aanvoerder 

van Heeze 4 wat hij volhield tot begin jaren 

negentig. Hij werd zelfs gehuldigd voor 25 

jaar leider- en aanvoerderschap. 

Niet onbelangrijk is, dat hij in 1972 met Jan 

van Hooff het eigen elftalblad “Heeze 4” 

oprichtte. Joyce van Gennip zorgde voor het 

typewerk en de stencils op Kempenhaeghe. 

En toen hij in 1975 vanuit de vereniging werd 

gevraagd om weer een algemeen clubblad 

te starten, zag “Heeze Rood-Groen” het 

levenslicht, een voorloper van de huidige 

LINK. Samen met Henk Isbouts vormde 

hij de redactie. De opmaak was van Jan 

van den Hurk en het werd gedrukt bij de 

therapeutische afdeling van Kempenhaeghe 

(het mocht niks kosten). Later kwamen 

Jan Manders (hoofdbestuur), Cees van 

den Groenendaal en Giel van Santvoort 

(jeugdbestuur) de redactie versterken. Henk 

heeft alle exemplaren nog in zijn bezit. 

Drie keer heeft hij geassisteerd bij de 

verbouwing van de kantine. De laatste 

keer als projectleider van Thijssens. Die 

kwaliteit kwam ook van pas toen Tiny 

Cuijten lichtmasten in elkaar had gelast en 

hij ze met een collega van stroom voorzag 

met van die dikke rubber-omhulde kabels 

door de lucht. Door weer en wind hebben 

ze het wegens roest en slijtage maar zo’n 

vijf jaar volgehouden. Op oproepbasis (via 

Ad Thijs) heeft hij nog altijd elektroklusjes 

op het sportpark uitgevoerd, recentelijk 

nog stopcontacten voor haardrogers in de 

kleedlokalen van de dames. 

De laatste jaren wordt hij niet meer zo veel 

op het sportpark gesignaleerd. Omdat zijn 

kleizoon Luuk is gaan voetballen, gaat hij 

weleens naar diens trainingen en wedstrijden 

kijken. Junior stond al eens op de voorkant 

van de LINK. Misschien houdt hij het 

lidmaatschap ook wel zo lang vol. Hij heeft er 

in ieder geval veel zin in.

ging voetballen en zijn team een leider 

nodig had. Ook was hij enige tijd lid van het 

hoofdbestuur. Later heeft hij in de Technisch 

Medische Commissie (TMC) plaats genomen, 

is hij lid geweest van de Kascommissie en 

van de Sponsorcommissie. Kortom een 

veelzijdige carrière.

En hij kon het niet laten: recentelijk is 

hij begonnen met Walking Voetbal. Dé 

voetbalsport voor senioren. Hij heeft er veel 

plezier in en kan het iedereen aanbevelen. 

Dus volgt er ongetwijfeld nog een volgend 

jubileum.

60-JARIGE JUBILARIS
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Beeld: GERNIE HENSELMANS

Hij kon het niet 
laten: recentelijk is 
hij begonnen met 
Walking Voetbal. Dé 
voetbalsport voor 
senioren.

Het vrijwilligerswerk 
zat er al vroeg in bij 
Henk.

Er zijn nog wel goede 
contacten met zijn 
oude voetbalmaten.
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Vanaf dat moment begon voor hem een 

andere carrière bij de RKSV Heeze. Je kunt 

beter zeggen wat hij niet heeft gedaan, dan 

ben je sneller klaar. “Mister RKSV” werd hij 

in de coulissen genoemd. “Vraag het maar 

aan Gerard, die weet het wel”, werd een 

gevleugelde uitspraak. 

Hij werd lid van de Seniorencommissie, 

waarvan later voorzitter. Het 

wedstrijdsecretariaat van de senioren 

kwam op zijn pad, zeker toen Tiny Ceelen 

plotseling overleed. Als vertegenwoordiger 

van het Seniorenbestuur kwam hij in het 

Hoofdbestuur, samen met Henk van de 

Kerkhof. 

Jan Manders en hij richtten de 

Sponsorcommissie op. Precieze data weet hij 

niet meer, maar dat is ook niet zo belangrijk. 

Nadat hij bij Wilhelmina in Weert gezien had 

dat ze een clubje hadden van oud-leden, 

ging hij met Jo van der Linden aan de slag 

om ook bij ons zoiets op te zetten. Wat 

eigenlijk een gezelligheidsclubje had moeten 

worden (kaarten, fietsen en zo meer) was 

de basis voor de huidige Maandagploeg, 

voor onderhouds- en andere hand- en 

spandiensten. Ook leuk en zeker nuttig. 

Bij Someren hadden ze in de winter een 

ijsbaan. Toen Gerard zag wat dat opleverde, 

vond hij dat zoiets ook bij de RKSV Heeze 

moest kunnen. Weer met Jo van der 

Linden en nu ook Wim Schilders zorgde 

hij ervoor, dat er een ploeg werd gevormd 

om op veld zes een ijsbaan aan te kunnen 

leggen. Het werd een groot succes. Als 

het weer tenminste meehielp, wat later 

niet altijd het geval was. Nog steeds is er 

een ijsbaancommissie en als er een koude 

periode voorspeld wordt, worden ze daar erg 

onrustig. (Binnenkort weer??) 

Een periode in het begin van negentiger jaren 

van de vorige eeuw, heeft hij het toenmalige 

“Rood Groentje” gedrukt. Dat gebeurde op 

de Risograph bij hem thuis. En omdat het 

niet altijd op tijd werd aangeleverd, was 

dat dikwijls nachtwerk, tot ergernis van de 

familieleden. Dat hield gelukkig op toen Wim 

Moris dat overnam. 

Ook het clubje van wedstrijdcoördinatoren 

heeft hij bij elkaar gekregen. Samen met een 

stuk of zes, zeven anderen verrichtte hij de 

bestuurskamerdienst op zondag. 

Voor al deze verdiensten werd hij in 2002 

tijdens de Algemene Ledenvergadering onder 

luid en langdurig applaus tot Erelid benoemd. 

En dat was zeer terecht. 

Behoudens een korte periode als 

jeugdtrainer heeft hij bestuurlijk nooit iets bij 

de jeugdafdeling gedaan. Uiteraard had de 

jeugd wel zijn belangstelling. Zeker toen zoon 

Marco en later zijn kleizoons Djorn, Duncan 

en Haico gingen voetballen, was hij ook op 

zaterdag op het sportpark te spotten. 

Dat heeft hij volgehouden, totdat zijn ziekte 

hem noopte om dat allemaal af te bouwen. 

Om die reden is hij thuis gehuldigd voor zijn 

jubileum, omdat hij het niet meer aankon om 

bij de nieuwjaarsreceptie te komen. 

Maar als je nu thuis met hem over de 

voetbalclub begint te praten, dan komen de 

anekdotes als vanzelf weer naar boven. Want 

hij heeft veel beleefd en veel plezier gehad bij 

zijn clubje, vroeger nog meer dan nu.

Voor al deze 
verdiensten werd hij 
in 2002 onder luid en 
langdurig applaus tot 
Erelid benoemd.

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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Zit er een grote lijn in je columns?

In het alledaagse leven maak ik mij niet druk om 

details; als de grote lijnen maar kloppen. Bij voetbal 

is het bij mij andersom. Een onbeduidend detail 

kan mij mateloos fascineren. Misschien wel omdat 

het grote plaatje mij ontgaat. Het is naar mijn 

mening overigens zo dat het de bijzaken zijn die 

het leven aangenaam maken. Voetbal bijvoorbeeld, 

en wat mij betreft daar weer de bijzaken van. Dat 

heeft ook zo zijn nadelen. Zo miste ik onlangs bij 

een wedstrijd van het eerste een doelpunt. Maar ik 

had wel gezien dat er een musje op de cornervlag 

zat, hetgeen verder logischerwijs helemaal 

niemand had gezien. Totaal irrelevant natuurlijk, 

maar ik vond het toch wel een leuk tafereeltje.

De onderwerpen lopen nogal uiteen. Waar 

haal je je ideeën vandaan?

Dat kan van alles zijn: een opmerking van 

een speler, een voorwerp, een rare zin in een 

krantenartikel. Ik zag gisteren in de krant een kop 

boven een heel klein artikeltje: “Paarden afkoelen 

is zo simpel niet”. Dat ging over de Olympische 

Spelen in 2020 in Tokio. Het is daar ‘s zomers 

doorgaans zo’n 40 graden. Er worden momenteel 

“koelstrategieën voor paarden ontwikkeld. Interne 

koeling via ijsdrank is bij een paard niet mogelijk”. 

Bij dit soort stukjes slaat mijn fantasie op hol en 

vind ik altijd wel een link met het voetbalwereldje.

AL 10 JAAR GRANDIOZE 
GRASPOLLETJES

Al tien jaar schrijft Graspol zijn stukjes in Link. Hij was er al in het 
RoodGroentje mee begonnen. Je vraagt je soms af of er een boodschap in 
zit. Of is het alleen maar klinkklare onzin. Hij kan eindeloos uitweiden over 
details zoals een molshoop in het keepersgebied, de waterzak, een muf 
hesje, jongenskapsels, een scheve dugout of een halve appel die op het 
veld ligt. Link ging eens met hem praten.

“Het gaat nergens over, en toch grijpt het me aan”. Graspol blijft zich 
ook na 10 jaar nog verbazen over dingen die er eigenlijk helemaal 
niet toe doen.

Wij hebben het idee dat het soms toch wel 

ergens over gaat.

Bij die stukjes van mij gaat het er niet om 

wat ik schrijf, maar waarom ik het schrijf. Die 

Graspolletjes zijn inhoudelijk grote onzin, maar er 

spreekt hopelijk wel uit dat het voetbalwereldje - 

en dan met name de amateurwereld - mij enorm 

aanstaat. Het is een beetje als met Bob Dylan: je 

hebt geen idee waar hij het over heeft, en toch 

denk je: dat heb je prima verwoord, Bob.

Je bent ook al 15 jaar jeugdleider. Bijna al 

die tijd bij de C1, sinds vorig seizoen bij JO17. 

We hebben begrepen dat je je een nederlaag 

meer aantrekt dan de spelers. Klopt dat?

Ik vrees dat dat waar is. Ik weet dat het onzin 

is, ik bedoel, waar zou je je druk over maken? Ik 

hoor wel eens dat ze aan mij kunnen zien of mijn 

team verloren heeft. Ik vraag mezelf af waar ik 

me eigenlijk druk over maak en waarom het mijn 

gemoed beïnvloedt. Vorig seizoen kreeg ik na een 

wedstrijd een kop koffie aangeboden door een 

speler van mijn team om mij op te monteren: “Het 

is maar een potje voetbal, Rob”. Hij had het beter 

begrepen dan ik. Soms kunnen die gasten van 15 

beter relativeren dan iemand met vier keer zoveel 

levenservaring. Mooi is dat. (Eerlijk gezegd was het 

geen koffie, maar iets anders, maar dat ligt wat 

gevoelig, geloof ik...).

PSV of Heeze?

Ik mag graag naar PSV gaan. Toch ben ik net 

zo graag op het Lambrek. Het megalomane, de 

grootheidswaan en absurde zelfoverschatting 

die je bij het betaald voetbal overal ontwaart, 

kom je op het Lambrek niet tegen. Voetbal is 

daar weer klein en intiem. Je waant je weer op 

het voetbalveldje achter je huis waar je je jeugd 

doorbracht. Het leven was daar wat mij betreft erg 

overzichtelijk en onbekommerd.

Je hebt wel eens gezegd dat je geen verstand 

hebt van voetbal, en ook dat eigenlijk 

niemand er verstand van heeft.

Dat is ook zo. Al die analisten en toptrainers, er 

is niemand die de toto goed kan voorspellen. 

Formule 1, tennis, hardlopen, het is allemaal 

redelijk te voorspellen. Bij voetbal is dat niet zo. Ik 

herinner me een gesprek met Peter Bosz over de 

Europa League-finale van Ajax uit 2017 tegen Man 

United. Bosz kwam met een ingewikkeld betoog 

over patronen en details die ik allemaal niet kon 

volgen. Volgens Bosz klopte alles bij Ajax. Zijn 

tactiek was de juiste en die werd goed uitgevoerd. 

Hoewel Ajax letterlijk niet één kans creëerde, had 

Ajax volgens Bosz moeten winnen. Wat een onzin! 

En toch wordt dit soort teksten door velen serieus 

genomen. 

Wat te denken van het afgelopen kerstweekeinde 

in Engeland. Manchester City speelt tegen 

Liverpool. Louis van Gaal kwam ons omstandig 

vertellen waarom het een bij voorbaat uitgemaakte 

zaak was dat Liverpool ging winnen: “Het concept 

van ideoloog Guardiola was gedateerd; Klopp 

heeft het juiste concept”. Louis zat er helemaal 

naast: City won. Commentaar van Van Gaal na de 

wedstrijd: “Liverpool had pech; voor hetzelfde geld 

was het andersom geweest”. Ja, zo kan ik het ook: 

het lag aan het toeval. Diezelfde Van Gaal heeft 

ooit beweerd dat zijn opvatting over ‘de totale 

mens’ (niemand weet wat dat is) en zijn spelwijze er 

op gericht zijn om het toeval uit te sluiten. Iedereen 

weet dat dit onzin is, dat juist geluk en pech (dè 

toevalsfactoren bij uitstek) altijd een rol spelen. 

Gelukkig maar. Dat maakt voetbal onvoorspelbaar 

en fascinerend. Daarom kan Leicester zomaar 

ineens kampioen worden en met dezelfde trainer 

en spelers een seizoen later degradatievoetbal 

spelen.
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Heb je nog veel onderwerpen om over te 

schrijven?

Ik heb nooit stukjes in voorraad. Soms nadert 

de deadline en heb ik werkelijk geen idee. Als ik 

de eerste twee zinnen maar heb, dan komt het 

verder wel goed. Halverwege weet ik dan overigens 

nog niet hoe het gaat eindigen. Hoe lang me dit 

nog gaat lukken, weet ik niet. Ik zie wel. En als de 

houdbaarheidsdatum verstreken is, hoor ik dat 

graag.

Je blijft voorlopig nog wel vlaggen?

Begin vorig seizoen was het mijn bedoeling dat 

het ‘t laatste seizoen zou worden. Op een gegeven 

moment word je toch te oud om met een vlaggetje 

langs de lijn te hollen. Maar aan het eind van het 

seizoen moest ik concluderen dat het toch weer 

een prettig jaar was geweest. Het blijft leuk om 

een seizoen met een jeugdteam mee te maken. De 

thuiswedstrijden, de reisjes naar de uitclubs, dat 

voetbalsfeertje. Als je niet bij een team betrokken 

bent, heb je weinig te zoeken op zaterdag op het 

Lambrek. Dat is allemaal anders als je met een 

groep jongens een heel seizoen optrekt. Al die 

verschillende karakters, de groepsdynamiek, de 

vaste groep toeschouwers. Toen bleek dat zich dit 

seizoen geen leider gemeld had voor JO17-2, heb ik 

daar maar gewoon ‘ja’ op gezegd. Het is een mooi 

gezelschap. Dat is het eigenlijk elk jaar wel. De 

jeugd is beter dan sommige mensen denken.

Leg eens uit.

Een memorabel moment was voor mij echt een 

voorval dat zich drie seizoenen geleden afspeelde. 

Een van onze jongens werd door een smerige 

overtreding de wedstrijd uit getrapt. Joep (niet 

zijn echte naam. Hij heeft liever dat ik zijn naam 

niet noem; hij vindt zichzelf niet zo’n held) kon 

niet verder en verliet strompelend het veld. 

Merkwaardigerwijs kreeg die andere jongen geen 

rode kaart. Heel de wedstrijd ging hij trouwens 

al als een dolle tekeer. Wat gebeurde er een 

kwartier later: die lomperik raakte zelf geblesseerd. 

Daar kon niemand iets aan doen, het was een 

ongelukkige botsing met een teamgenoot. Daar 

lag hij dan. Ik geloof niet dat iemand het erg vond. 

Het toeval wilde dat Joep in de buurt stond. En 

ook een waterzak. Hij denkt niet: net goed voor 

die gast, nee, Joep pakt de waterzak, strompelt het 

veld in, loopt naar die jongen, gaat wat aan de gang 

met water en spons, helpt die jongen overeind 

en geeft hem nog een schouderklopje ook. Wat 

een wonderlijk gebaar. En het hielp nog ook. Het 

restant van de wedstrijd gedroeg die jongen - tot 

verbazing van zijn trainer en vader - zich heel 

sportief. De uitslag van de wedstrijd deed er voor 

mij niet meer toe. Mijn week kon niet meer stuk.

Ik weet het, jeugdspelers kunnen gedrag vertonen 

waar je heel moe van wordt. Ze doen dingen 

waarvan ze weten dat ze dat eigenlijk beter niet 

kunnen doen (volwassenen zijn overigens niet 

beter). Pupillen doen in hun onbevangenheid soms 

onhandige dingen, maar zijn er heel open over. 

Junioren kunnen onberekenbaar en ondoordacht 

zijn (ze doen dingen en bedenken daarna pas 

wat ze gedaan hebben; een puberend brein zit 

nu eenmaal zo in elkaar), maar ik kan er niet 

kwaad op worden. Niet dat je dat zo maar op 

zijn beloop moet laten en het is goed dat we een 

normen-en waardenplan hebben. Tegelijkertijd 

denk ik dat je iemand niet verandert door een en 

ander op papier te zetten. De jeugd heeft goede 

voorbeelden nodig die laten zien dat het kan en de 

moeite waard is om die normen na te leven. Joep 

maakte het verschil, niet door moord en brand 

te schreeuwen (hoewel hij daar een goede reden 

voor had), maar door simpelweg te doen wat hij 

deed. Overigens zijn de grootste druktemakers 

soms ook degenen die goudeerlijk zijn. Dat maakt 

veel goed. Ook is het mooi om de ontwikkeling van 

de spelers te zien. In ons vaandelteam staan heel 

wat jongens waarvan ik destijds leider mocht zijn 

toen ze 13 en 14 jaar waren.

Je gaat dus nog wel even door met vlaggen en 

schrijven.

Nee, dit wordt toch echt mijn laatste seizoen als 

vlagger, hoewel ik het ook wel mooi zou vinden 

om het echt af te sluiten zoals het 15 jaar geleden 

begonnen is: met een seizoen D1 of C1. Maar ik 

weet niet of dat toevallig zo uitkomt. Ik vind wel dat 

ik iets anders moet gaan doen voor de club die mij 

zoveel plezier bezorgt. Ik weet nog niet goed wat. 

Het komt wel. Zolang er ideetjes bijven opborrelen, 

ga ik wel door met mijn stukjes voor Link. Ik hoop 

dat het aangenaam leesvoer is. Dat is het enige 

waar het mij om te doen is. Ik heb er verder geen 

pretenties mee. Overigens mogen we dankbaar 

zijn met Gernie. Die doet daar echt ongelooflijk 

veel voor: fotograferen, onderwerpen bedenken, 

iedereen op milde toon achter de vodden 

zitten, enz. Link heeft ook een paar jeugdige 

schrijvers die mij telkens weer verbazen met hun 

kwaliteitsstukjes. Mooi is dat.

Je schrijft ook nog een rubriek die ongeregeld 

verschijnt: Scheids, Wat Doe Je? Hoe kwam je 

op dat idee?

Er zijn nogal wat verrassende spelregels. Soms 

steekt er een duidelijke logica achter. Je kunt 

bijvoorbeeld niet scoren uit een inworp. De idee 

erachter is dat men vindt dat je niet met de 

hand mag scoren. Dat begrijpen we. Maar wat te 

denken van het volgende. De keeper neemt na een 

achterbal een doeltrap. De bal is buiten de zestien 

geweest, maar door keiharde tegenwind waait de 

bal terug in de goal. Doelpunt? Nee. Een corner, 

zo zeggen de spelregels. Geen idee waarom. De 

bal was immers al in het spel. Zo zijn er wel meer 

merkwaardige regels. De meeste komen in de 

praktijk nooit voor. Vooral die heb ik in mijn hoofd. 

Mijn hoofd zit vol nutteloze weetjes. Je hebt er niks 

aan, en toch boeit het me. Tja, voetbal; het gaat 

nergens over, en toch grijpt het je aan.
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Noot van de eindredactie:

In najaar 2015 verscheen een boekje van 

Rob Mutsaerts genaamd Graspol, met als 

ondertitel Hartverscheurende analyse van 

RKSV Heeze. Hierin zijn vele Graspollen 

gebundeld. In het voorwoord schrijft Johan 

van de Water onder andere “Jaren heb ik me 

afgevraagd wie dit schreef.” en “Zijn columns 

bevatten alles wat Rob typeert. Scherpzinnig, 

origineel, verrassend, prikkelend en bovenal, 

zeer humoristisch.”

Beste Rob, 
ook na de 10e jaargang is Graspol 
nog steeds bij velen, jong en oud, 
favoriet in de LINK. Hartelijk 
bedankt daarvoor en we hopen 
dat je nog heel lang doorgaat 
met deze fantastische columns!



24 25

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

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

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

VOLG ONS OP

WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

INFO@SNOEI JENLUI JTEN INTER IEURWERKE N.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

UW ADVERTENTIE 
HIER? DAT KAN!

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

GIEL
VAN SANTVOORT
Hoewel sinds enige tijd niet meer actief in 

beeld bij de RKSV Heeze, geldt Giel van 

Santvoort nog steeds als een van de meest 

prominente leden welke onze vereniging 

heeft gekend. Vanwege zijn vele, vele 

verdiensten is aan Giel dan ook in 1992 zeer 

terecht het erelidmaatschap uitgereikt.

Begonnen als jeugdtrainer op 15-jarige 

leeftijd, ging Giel zich binnen de vereniging 

van lieverlee ontplooien als organisator voor 

allerlei nevenactiviteiten, daarbij geholpen 

door zijn linker- en rechterhand Paul van den 

Hurk en Adri Maas. Voorwaar een gouden trio 

welk niet alleen binnen de RKSV Heeze doch 

ook daarbuiten (Vakantie Comité, Scouting, 

Heibessums) een begrip werd in onze 

Heezerse samenleving.

Geïnitieerd door het toenmalige 

jeugdbestuur (met o.a. Jo Bosmans en Jan 

Manders in de gelederen) werd door dit 

gouden trio, met Giel als grote organisator/

animator in hun midden, het inmiddels 

befaamde El Grisiokamp een feit (inmiddels 

al weer 50 jaar!). En wat te denken van de 

vele internationale jeugdtoernooien die zij 

organiseerden en waaruit tot op de dag 

van vandaag nog steeds het contact met FC 

Stanway Villa (GB) is blijven bestaan. Giel kan 

hier eindeloos over verhalen en de diverse 

anekdotes die hierbij vergezeld gaan vliegen 

om mijn oren, te veel om binnen dit kader 

te publiceren (hint aan de eindredactie voor 

publicatie op een ander moment in een 

andere LINK..?).

Zowel in het jeugd- als wel het hoofdbestuur 

heeft Giel (in goede en slechte tijden) 

jarenlang zitting gehad en van daaruit 

zijn steentje bijgedragen aan allerlei 

nevenactiviteiten. Opgeteld bij de talrijke 

degradaties en promoties welke Giel 

bovendien als bestuurder ook nog heeft 

meegemaakt, betekent automatisch dat 

goede jaren maar ook jaren met spanning en 

heibel, hem niet bespaard zijn gebleven. 

Giel is verheugd dat de vereniging na al die 

jaren nog steeds floreert en wenst iedereen 

50 JAAR LID VAN RKSV HEEZE

Vanwege zijn vele, 
vele verdiensten is 
aan Giel dan ook in 
1992 zeer terecht 
het erelidmaatschap 
uitgereikt

……met Giel als 
grote organisator/
animator……
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ROB SNOEIJEN

die hieraan zijn steentje bijdraagt alle succes 

voor de toekomst.

Namens de RKSV Heeze; dank Giel voor 

dit compliment, dank voor jouw tomeloze 

inzet en van harte gefeliciteerd met dit zeer 

verdiende jubileum.

Vijftig jaar geleden was Rob Snoeijen al 

erg zeker van zijn zaak. Vanaf zijn eerste 

wedstrijd in P(upillen)3 verkoos hij de positie 

van doelman en is niet meer onder de lat 

vandaan gekomen. Een keeper pur sang, 

net als zijn grote voorbeeld Jan van Beveren 

wiens optreden hij trachtte te kopiëren. 

Persoonlijk heb ik Rob ook altijd vergeleken 

met Nederlands beste keeper. Dezelfde 

gratie en stijl en voorzien van een groot 

atletisch vermogen. Robs kamer hing dan ook 

vol met posters van deze international annex 

PSV-goalie.

De gehele jeugd, van E t/m A, heeft Rob 

doorlopen en heeft van daaruit zonder 

tussenstap de directe overstap gemaakt naar 

het 1e elftal. Vanwege een korte periode 

waarin de vereniging kampte met een 

serieus keepersprobleem maakte hij zelfs op 

16-jarige leeftijd, als B1-speler zijn debuut in 

het vaandelteam, nota bene toen ook nog 

tegen aartsrivaal DOSL uit Leende.

Hoewel Rob - helaas gedwongen door een 

hardnekkige knieblessure - genoodzaakt was 

om op te jonge leeftijd te stoppen met zijn 

keepersactiviteiten, kan hij toch terugzien op 

een aantal bijzonder mooie jaren waarin ook 

toen al door Heeze 1 furore werd gemaakt. 

Wat te denken van de legendarische 

promotiewedstrijd bij JVC in Cuijk, vergezeld 

met legio bussen vol supporters die Henry 

van Gestel vanaf de middenlijn zagen scoren. 

Of de jubileumwedstrijd tegen de oud-

internationals. Of het kampioenschap en 

promotie met het 1e elftal naar de 4e klasse 

en het jaar daarop naar de 3e klasse.

Ook bewaart Rob goede herinneringen aan 

de gezelligheid en uitstraling welke de RKSV 

Heeze kenmerken en welke gevormd worden 

rondom een aantal clubiconen. Op het gevaar 

af om personen te vergeten wil Rob in dit 

kader tóch niet onvermeld laten de geweldige 

clubliefde van Henk van de Kerkhof, de 

professionele aanpak van Hans Manders, 

zijn ‘personal’ keepertrainers Willy van Gorp 

en Peter van Hoek en niet te vergeten zijn 

geweldige medespelers van die tijd zoals o.a. 

Jack van Asten, Jan van de Broek, Wim Doezé, 

Fried Cuyten en vele, vele anderen.

Als geen ander verdient Rob onze hartelijke 

felicitaties met het behalen van dit zeer 

verdiende gouden jubileum.

…net als zijn grote 
voorbeeld Jan van 
Beveren (…) hij 
trachtte te kopiëren.

…goede herinneringen 
aan de gezelligheid en 
uitstraling…

ADDI BOONEN
Toen Addi Boonen 50 jaar geleden lid wilde 

worden van de RKSV Heeze was het digitale 

tijdperk nog lang niet uitgevonden. Dus 

sprong Addi op ’n goeie dag bij vader Boonen 

achter op de fiets en reden ze samen naar Jo 

Bosmans om Addi als lid aan te melden. Over 

nostalgie gesproken!

Addi kennen we vooral als vaste 

keeperskracht van het 2e elftal. Toch was 

dat achteraf niet zo vanzelfsprekend. Addi 

begon namelijk in het E-team als verdediger, 

rukte daarna op als middenveldspeler in de 

D-jeugd om te eindigen in de spits bij de C en 

B-afdeling. Toen hij de overstap maakte naar 

de A-jeugd, ontstond er op dat moment een 

keepersprobleem en verzocht het bestuur 

Addi om te gaan keepen, hetgeen hij op 

verdienstelijke wijze is blijven doen tot aan 

het einde van zijn carrière.

In al die voorbije jaren heeft Addi veel 

respect kunnen opbrengen voor enkele 

legendarische clubiconen zoals Tiny Ceelen, 

Hans Manders en niet te vergeten ‘Wimke’ 

Verest. Allemaal leden welke er toe deden en 

zonder wiens tomeloze inzet de vereniging 

niet zou zijn uitgegroeid tot het huidige, hoge 

niveau.

Sportief hoogtepunt voor Addi betrof het jaar 

waarin hij met het 2e elftal kampioen werd, 

gelijktijdig met het 3e elftal. Hetzelfde jaar 

ook, waarin het 1e elftal promoveerde.

Tijdens zijn actieve voetbalperiode is Addi 

tevens menig jaar jeugdleider geweest van 

de diverse A-, B- en C-elftallen. In dit kader 

bewaart Addi dan ook leuke herinneringen 

aan het toenmalige alom bekende regionale 

jeugdleiderstoernooi welk vele jaren 

achtereen georganiseerd werd door de 

VV Geldrop. Een leuk en vooral gezellig 

toernooi waar Addi met zijn jeugdleidersteam 

menigmaal de hoofdprijs richting Heeze 

bracht.

Een andere leuke herinnering heeft Addi 

ook aan de maandelijkse kaartavonden in de 

kantine op vrijdagavond. Beregezellig vond hij 

deze avonden waarop hij zich kostelijk heeft 

vermaakt ondanks deelname van enkele 

bloedfanatieke bluffers die op het scherpst 

van de snede speelden. Addi volgt nog steeds 

de verrichtingen van zijn clubke en prijst als 

geen ander de professionaliteit van het goed 

gelezen LINK-magazine.

Van harte gefeliciteerd Addi met het behalen 

van jouw dik verdiende gouden jubileum !

50-JARIGE JUBILARIS
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: GERNIE HENSELMANS

…leuke herinneringen 
aan het toenmalige 
alom bekende 
regionale 
jeugdleiderstoernooi…

…aan de maandelijkse 
kaartavonden 
in de kantine op 
vrijdagavond. 
Beregezellig …
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Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: GERNIE HENSELMANS

COR BROUWERS

FRANS 
PONTENAGEL

Over Cor Brouwers, alias d’n Brouwer, 

verscheen vorig seizoen nog een artikel 

in LINK (nr 7) waarin zeer uitgebreid zijn 

voetbalverleden uit de doeken werd gedaan 

en waarvoor hij vanuit verschillende zijden 

erg positieve reacties ontving. 

Dus, wat valt er verder nog te vertellen over 

deze ‘robijnen’ jubilaris, deze rasvoetballer, 

dit voetbaldier, waarvan het voetbalhart 

op de juiste plaats zit. Het enige wat Cor 

zeer terloops nog wel even kwijt wilde aan 

mij, betreft het gemak waarmee hij tot de 

categorie ‘gouden’ jubilarissen had kunnen 

behoren omdat het aantal jaren dat Cor lid 

is van de RKSV Heeze reeds ruim de vijftig 

gepasseerd zijn. Vanwaar dan dit ‘slechts’ 

40-jarig jubileum?

Omdat ik Frans Pontenagel mijn hele leven 

al meemaak, durf ik te zeggen dat ik over 

Frans een boek zou kunnen schrijven. Het 

begon er mee dat op zeer jeugdige leeftijd 

Frans’ eerste vriendinnetje tevens de vriendin 

was van míjn toenmalige vriendin (en huidige 

echtgenote) waardoor ik dus automatisch 

‘gedoemd’ was het vriendje te worden van 

Frans, hetgeen ik voorwaar als geen straf 

onderging. Bovendien speelden Frans en ik 

(zei de gek) destijds beiden in het 1e elftal van 

VV Geldrop en vanaf het ontstaan van ZVV 

Heeze ’76 in hetzelfde zaalvoetbalteam. Op 

nóg latere leeftijd vonden we elkaar opnieuw 

in het toenmalige veteranenteam van de 

RKSV Heeze alwaar een zeer gedreven Frans 

Pontenagel op fanatieke wijze zijn mannetje 

stond.

Nou is een boek schrijven wellicht wat 

overdreven doch - met toestemming 

van Frans - zou ik met gemak een artikel 

kunnen vullen in een van de komende 

LINK-magazines over het niet eenvoudige 

levenspad welke Frans - met al zijn ups en 

downs – heeft moeten bewandelen.

Ondanks alles kun je Frans niet tegenkomen 

zónder die tevreden uitstraling op zijn 

gezicht. Frans is namelijk altijd optimistisch 

gestemd en staat zeer positief in het leven. 

Als ‘vanzelfsprekend’ daarbij geholpen 

en ondersteund door de grote schare 

voetbalvrienden welke hem op juiste wijze 

een vaste plek hebben toegekend in de 

maandagochtendvrijwilligersgroep alwaar 

hij op een gedreven en volwaardige manier 

meewerkt aan de instandhouding van ons 

mooie sportpark.

En natuurlijk mag in dit kader niet onvermeld 

blijven, de speciale plek welke Frans heeft 

veroverd in de harten van Brabantsedag-

vriendengroep Schenkels alwaar hij reeds 

decennia de geborgenheid ervaart van deze 

hartelijke oer-Brabantse familie.

Kortom Frans, dit 40-jarige jubileum wordt 

jou van harte en door iedereen gegund. Op 

naar de 50..!

De enige 25-jarige jubilaris dit jaar is Ton 

Verest. Twee seizoenen geleden stopte hij 

met voetballen. Hij werd toen overigens 

kampioen met Heeze 5. Het feit dat hij 

ondanks het stoppen toch zijn lidmaatschap 

aanhoudt, is een teken dat hij de club 

sowieso een warm hart toedraagt. We hopen 

Ton de komende jaren weer meer op het 

sportpark te zien als zijn kinderen gaan 

voetballen. Proficiat Ton met je jubileum! 

Middels onderstaande alinea heb ik Cor 

beloofd een lans te breken voor het hem 

aangedane ‘onrecht’: 

Onze trouwe LINK-lezers weten inmiddels dat 

Cor in zijn jonge jaren kortstondig als lid van de 

RKSV Heeze afwezig is geweest om zich elders (VV 

Geldrop) te rijpen in de voetballerij. En hoewel hij 

tijdens dat onderbroken lidmaatschap dagelijks 

betrokken bleef bij het wel en wee van ‘zijn’ 

clubke, heeft iets of iemand ooit bepaald dat 

deze onderbreking een fiasco betekent voor het 

totaal aantal jaren dat meetelt binnen iemands 

jubileum. Een onderbreking nota bene waarvan 

de RKSV Heeze achteraf veel profijt heeft gehad 

omdat nadien een meer bekwaam en allround 

voetballer op ’t Lambrek terugkeerde.

Overigens geldt deze omissie niet alleen 

voor Cor Brouwers. Menig ander lid heeft 

intussen het voorbeeld van Cor gevolgd 

en wordt dus op enig nader moment met 

hetzelfde ‘vergrijp’ geconfronteerd. Tijd dus 

om de statuten aan te passen (of hadden de 

gedupeerden e.e.a. kunnen voorkomen door 

tijdens hun afwezigheid gewoon als lid aan te 

blijven ?). In alle ernst zal het Cor allemaal ’n 

zorg zijn zolang hij nog wekelijks in redelijke 

gezondheid kan genieten van het wel en wee 

van zijn clubke. 

Beste Cor, namens de RKSV Heeze van 

harte gefeliciteerd met dit jubileum en 

bedankt voor jouw positieve en immense 

betrokkenheid.

40-JARIGE JUBILARIS
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: GERNIE HENSELMANS

40 JAAR LID VAN RKSV HEEZE

En hoewel hij tijdens 
dat onderbroken 
lidmaatschap dagelijks 
betrokken bleef…

Ondanks alles 
kun je Frans niet 
tegenkomen 
zónder die tevreden 
uitstraling op zijn 
gezicht.

NOOT bestuur op oproep i.v.m. jubileumjaren bij onderbreking 

lidmaatschap: 

Alleen aaneengesloten jaren lidmaatschap tellen mee bij een 

jubileum. Degenen dit RKSV Heeze tijdelijk verlaten (bijv wegens 

elders voetballen) hebben de mogelijkheid om steunend lid te 

blijven. Daarvoor is wel contributie verschuldigd.

TON VEREST – 25 JAAR LID
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DE POESPAS
RONDOM JUICHEN

Het vieren van een goal is een kunst op zich geworden. Twee armen in de 
lucht en rond huppelen is voor de moderne voetballer niet meer genoeg. 
De stijl van de shirts en de hoogte van de sokken zijn veranderd en zo 
ook de marketing van de sporters. Iedereen moet zijn eigen, herkenbare 
handgebaar hebben.

Toen Roger Milla op het WK 1990 als 38 jaar 

oude man ging dansen bij de cornervlag, wist de 

voetbalwereld meteen wie hij was. Sindsdien zijn de 

vieringen een beetje veranderd, het gaat nu om de 

verwachting. Wanneer een speler scoort, moeten de 

fans al weten wat er komt zodat ze gezellig met de 

doelpuntenmaker mee kunnen doen. Het masker 

van Dybala, vingers in de oren bij Memphis, het 

hartje van Di Maria en Bale, enzovoorts. Het gaat 

tegenwoordig meer om de show eromheen, dan om 

het daadwerkelijke doelpunt.

De halfsprong gevolgd door een luidkeels ‘SIII” is niet 

meer weg te denken na een Cristiano Ronaldo goal, 

tevens heeft menig wannabe vedette zich schuldig 

gemaakt aan het stelen van deze iconische beweging.

Ik ben geen doelpuntenmaker, moge dat duidelijk 

zijn. Wanneer ik per ongeluk de bal in het netje krijg, 

heb ik geen controle over mijn reactie. Rondrennen 

met de armen in de lucht is het resultaat, of iets 

wat er op lijkt. Noem mij ouderwets, maar ik zie 

graag een beetje passie en ‘echtheid’ bij spelers op 

dat moment. Wanneer ze een dansje of geheime 

handdruk hebben ingestudeerd neemt dat wat 

weg van de ontlading die je verwacht te zien. Je 

ziet vaak dat spelers die scoren tegen een oude 

club hun treffer ingetogen vieren, uit respect 

voor de supporters en de tijd die ze daar hebben 

doorgebracht. Dat kan ik dan wel weer waarderen, 

want dat getuigt ook van het karakter van de speler.

Je viert een goal met je hart, niet met een script. 

Sinds 2003 wordt het uittrekken van je voetbalshirt 

bestraft met een gele kaart omdat de FIFA vond dat 

het een gebrek aan discipline en respect toonde. 

Elke speler die dit anno 2019 dus alsnog doet, vraagt 

aan de arbiter of hij hem alsjeblieft in zijn boekje wil 

opschrijven. Ik zie graag ongefilterde vreugde maar 

een gele kaart kan alleen maar negatief uitpakken. 

Je mag er maar vijf per seizoen hebben en twee per 

wedstrijd (duh), dus elke vrijwillige prent kan fataal 

zijn. Vier je doelpunt, maar doe het met mate. Het 

laatste wat je wil, is dat je van je roze wolk wordt 

gehaald door de kleur rood uit de kontzak van de 

scheidsrechter, omdat je was vergeten dat je eerder 

in de wedstrijd al in het boekje bent gegaan.

Jochem Michels

ÉÉN TWEETJE
Tekst: JOCHEM MICHELS  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN
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Herhaalde oproep:
Alcohol niet toegestaan <18 jaar. 
Oproep 18+: geef minderjarigen
geen alcohol!

We willen nogmaals aandacht vragen voor de alcohol-

wetgeving 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 

CLUBPAGINA

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

Korte berichten: 
RKSV Heeze heeft Ronald Tielemans benoemd als hoofd 

trainer voor het seizoen 2019/2020.

De huidige hoofdtrainer Marius Methorst moet vanwege 

beperkte diplomering noodgedwongen een stapje terug 

doen, maar blijft actief bij Heeze als 1e assistent voor onze 

selectie.

In de kerstvakantie hebben onze jongens en meiden, jong en oud, weer volop 

gevoetbald in de sportzaal de Pompenmaker. De huidige teams werden gemixt 

en gesmeed tot voetbalteams die de onderlinge strijd aangaan met als resultaat: 

eeuwige roem! En dat werd dit jaar weer mogelijk gemaakt door Van Hoek 

Dakbedekkingen uit Heeze en de Vrienden van RKSV Heeze! Super! 

Er werden mooie duels uitgevochten waarbij het soms tot de laatste seconde 

kon duren voordat er een winnaar uit kwam. Tot op het einde van het toernooi 

was de spanning te voelen… wie gaat er met de overwinning vandoor? Terwijl 

iedereen aan het bijkomen was met wat chips en drinken werd er geteld en 

gerekend, er was soms zelf een hertelling voor nodig om een winnaar aan te 

wijzen. De jongste jeugd kreeg ook nog een medaille.

Scheidsrechters en coaches/leiders bedankt voor je bijdrage zonder jullie hulp 

was dit niet gelukt! 

En dank aan Van Hoek Dakbedekkingen en Vrienden van RKSV Heeze!

KERSTZAALVOETBALTOERNOOI 
Jeugd
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

Ik zag het al van grote afstand: de helft van het 

JO17-2-team droeg gele hesjes. Oei! Wat zou dat 

betekenen? Zouden ze op iemand kwaad zijn? Op 

hun leider die meestal afwezig is bij de trainingen? 

Protesteerden ze ergens tegen? Tegen het feit dat ze 

niet elke week kroketten krijgen? Ik vroeg het aan de 

spelers: Jongens, vanwaar die gele hesjes; wat is er 

aan de hand?

- Dat moest van Peter.

Is Peter ergens tegen dan?

- Nee. Het is gewoon een trainingspartijtje. Je zou 

eens wat vaker moeten komen kijken.

Oh.

Mensen in gele hesjes. Dat lijkt me meer iets voor 

een Hollywoodfilm, dan voor een protestactie. Dat 

er tussen de rokende puinhopen en de vervelende 

buitenaardse monsterlijke wezens die alles weer 

eens hebben overgenomen, nog een klein groepje 

mensen in gele hesjes rondloopt dat protesteert 

tegen dit buitenaards tuig. The People in the Yellow 

Hesjes zou een mooie titel zijn. 

Volgens mij is het allemaal per ongeluk begonnen 

met een paar ANWB-leden. Die hebben allemaal een 

gratis geel hesje in hun kofferbak. Dan word je niet 

zo snel overhoop gereden als je met pech langs de 

weg staat. Zo’n hesje ziet er een beetje dommig uit 

(bij trainingen zitten spelers doorgaans het liefst bij 

de niet-hesjespartij; die dingen zijn ook bijna altijd 

heel erg muf). Maar als er een grote groep gele 

hesjes draagt, ziet het er best indrukwekkend uit.

Er zijn zaken waar je je echt zorgen over kunt 

maken, belangrijk genoeg om een geel hesje te 

overwegen. Zo hoorde ik onlangs langs de lijn van 

een JO9-wedstrijd dat Jonathan (8) en Elske (7) zich al 

ingeschreven hebben voor een kinderopvangplaats 

voor hun toekomstige kind. Want ja, een tekort aan 

opvang wordt nu al nadrukkelijk voorspeld. Jonathan 

(8) en Elske (7) hebben een goede kans dat er in 

2034 in Heeze een plaats beschikbaar is voor hun 

eventuele zoon Joep die in 2030 ter wereld zou 

kunnen komen.

COLUMN GRASPOL

“Eigenlijk was het nog beter geweest als we ons 

al hadden aangemeld toen we elkaar leerden 

kennen,” zegt Elske. “Dat is al weer zeven wedstrijden 

geleden. Jonathan begon toen een jongen die mij 

tegen de grond gewerkt had stevig uit te schelden 

voor blubberbak. Dat vond ik heel lief. Sindsdien 

zijn we een stelletje. Maar toen waren we nog 

helemaal niet in de positie om over kinderen na te 

denken. Het slaat pas ergens op om zover vooruit 

te plannen sinds we allebei zijn begonnen zakgeld 

opzij te leggen. We sterven nu wel van de dorst na de 

wedstrijd, maar ja, dat hebben we er wel voor over”.

Toch vragen de ouders van Jonathan en Elske zich 

bezorgd af of de aanvraag niet al te laat is. Hoe dan 

ook, Joep zal het waarschijnlijk beter hebben dan 

zijn vader Jonathan (8), wiens ouders (38 en 41) hun 

zoon Jonathan pas hebben aangemeld voor een 

kinderopvangplek toen hij al anderhalf jaar oud was 

zodat hij nog zeker 21 jaar op de wachtlijst moet 

staan, zodat hij er pas op zijn 29e terecht kan. Maar 

er doet zich nog een probleem voor. In de toekomst 

daalt naar verwachting ook het aantal vrijwillers bij 

sportverenigingen. Dus zal er ook een ledenstop 

komen. Je kunt nu eenmaal niet  veertig kinderen op 

één trainer zetten. Dus hebben ze Joep (verwachte 

geboortejaar 2030) alvast aangemeld als lid van 

RKSV Heeze. De penningmeester is daar heel blij 

mee. Vanaf de aanmelding moet er immers betaald 

worden. Als Joep 14 jaar oud is, viert hij al zijn 25-jarig 

jubileum bij onze club. Wat hebben wij toch een 

unieke vereniging.

Graspol

THE PEOPLE IN 
THE YELLOW HESJES
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Het Nederlands elftal kan na een paar 

slecht presterende jaren eindelijk weer 

terug kijken op een redelijk voetbaljaar. 

Het heeft een paar mooie overwinningen 

behaald, waaronder een op Frankrijk. Ook 

behaalde het elftal onder Ronald Koeman een 

belangrijk gelijkspel in en tegen Duitsland. 

Een late treffer van Liverpool verdediger 

Virgil van Dijk bezorgde ons Oranje een plek 

voor de ´final four´ in de Nations league. 

Maar wat houdt deze Nations League nou 

precies in? 

In Nederland zijn we er wel weer aan toe, dat 

we Oranje zien schitteren op een eindtoernooi 

in de zomer. Volgend jaar zou het wel eens 

werkelijkheid kunnen worden. En dat op het EK in 

de zomer van 2020, die in 12 verschillende steden 

wordt gehouden. Voor dat het zo ver is moet het 

Nederlands elftal in de zomer van dit jaar strijden 

om het winnen van de Nations League. 

Door het gelijkspel bij Duitsland heeft het 

Nederlands elftal een ticket gegrepen voor de 

eerste Nations League toernooi. Samen met 

Portugal, Zwitserland en Engeland mag Oranje 

strijden om de nieuwe trofee.

De eindtoernooi wordt tussen 5 en 9 juni 2019 

gespeeld in Portugal. Op 5 en 6 juni zijn de halve 

Nu het winter is en er geen wedstrijden op 

het programma staan, kun je op je gemak 

eens kijken hoe de eerste seizoenshelft van 

jouw team ging. Was het een geslaagd begin 

of moeten er nog dingen beter en wat moet 

er dan nog beter?

Zo ging de eerste seizoenshelft van de jo15-1. 

Zoals ieder jaar begon de jo15-1 ook dit seizoen 

aan de groepsfase van de beker. De weken voor 

de eerste wedstrijd was er al volle bak getraind 

door iedereen, dus alle spelers hadden een goede 

conditie. Dat telde zeker als een voordeel als je 

keek in de wedstrijden voor de beker. Wanneer 

de tweede helft al een tijdje bezig was begon de 

tegenstander moe te worden, maar kon Heeze hen 

aanvallen rustig uit voetballen en scoren. 

Doordat wij een betere conditie hadden liep de 

score vaak op het einde van de wedstrijden hoog 

op en zag je het kwaliteitsverschil duidelijk. 

Na dat alle 3 de bekerwedstrijden relatief makkelijk 

gewonnen werden begon dan eindelijk de 

competitie. Na de eerste wedstrijd die gemakkelijk 

met 4-0 werd gewonnen, had heel het team veel 

zelfvertrouwen op een goed voetbal seizoen, 

maar helaas zakte dat zelfde zelfvertrouwen na de 

wedstrijd tegen Braakhuizen waar met 4-2 verloren 

werd.

JEUGDREDACTIE
Tekst: JOEP VAN MIERLO

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM

DE UEFA NATIONS 
LEAGUE

VERLOOP EERSTE 
SEIZOENSHELFT

finales en op 9 juni staan de wedstijden om het 

goud, zilver en brons op het programma.

Voordat de Nations League van start gaat, zijn 

er in maart de eerste voorrondes van het EK. 

Deze voorrondes eindigen in november 2019. 

Nederland is dus actief tijdens de finales van de 

Nations League en de kwalificatie van het EK. 

Mocht Nederland de halve finale tegen Engeland 

winnen en daarna ook de finale tegen Portugal of 

Zwitserland, wint het dus de Nations league. Het is 

dan verzekerd van 6 miljoen euro én van een ticket 

voor het EK 2020.

Het zou ook kunnen zijn dat ons Oranje niet 

wint in Portugal tijden de eindrondes van de 

Nations League. Dan komt het volledig op de 

kwalificatie aan. Tijdens deze kwalificaties moet het 

Nederlands Elftal zich verzekeren van de eerste 

of tweede plek in een poule met onder andere 

Duitsland. 

Het Nederlands Elftal heeft dus aardig wat kansen 

om er tijdens het EK 2020 weer eens bij te zijn. 

En als je kijkt naar de poule waar Nederland in 

zit tijdens de kwalificatierondes, zou je toch wel 

denken dat we eindelijk weer in het oranje voor de 

tv kunnen zitten.

Dus haal de oranje spullen maar vast uit de kast!

De wedstrijd van 6 oktober was er een tegen de op 

dat moment nummer 1 van de competitie: Beerse 

Boys. Op het kunstgras van Middelbeers werd het 

na een moeilijke wedstrijd uiteindelijk 3-3. 

Uiteindelijk kan Heeze jo15-1 terug kijken met een 

redelijk gevoel. Er werden soms knap wedstrijden 

gewonnen, bijvoorbeeld tegen Marvilde 4-2. Maar 

waren er ook wedstrijden die flink tegen vielen, 

DOSL uit 4-2 verloren. Er is ook wel eens met 0-3 

verloren, maar de wedstrijden na die afgang gingen 

goed. Er werden nog 3 wedstrijden gespeeld, waar 

toen 9 punten uit zijn gehaald.

Voor mij zelf als keeper van het team was het 

een slechte eerste seizoenshelft. De meeste 

wedstrijden hebben we met een handicap moeten 

spelen, want we hadden geen echte keeper op 

doel staan. Ik werd eerst in de beker geblesseerd 

en toen ik daar van terug was kreeg ik opnieuw 

een blessure. Maar het team heeft veel inzet 

getoond en de bal zo veel mogelijk van de goal 

weg gehouden en zo zijn hebben we veel punten 

mogen binnen halen. 

Natuurlijk gaan we er in de tweede seizoenshelft 

weer vol tegen aan om alles te winnen en zo 

uiteindelijk zomer kampioen te kunnen worden. 

Ook jullie allemaal heel erg veel succes de tweede 

seizoenshelft!
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