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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

DE TOEKOMST
Vorige Link heb ik al aangekondigd, dat we als 
bestuur bezig zijn met de vraag:
“Hoe houden we onze club interessant voor spelende 
en niet-spelende leden?”

We zijn op dit moment aan het uitwerken hoe we de 
mening en ideeën van de leden kunnen peilen. Het is 
ondoenlijk om iedereen individueel te bevragen (dat 
zou wel schriftelijk kunnen, maar we willen juist ook 
de meerwaarde zoeken in een persoonlijk gesprek).
Daarom zullen de verschillende bestuursleden elk 
“hun” teams benaderen en een aantal relevante 
vragen voorleggen.
Op deze plaats wil ik nogmaals iedereen die zijn/haar 
ideeën kwijt wil, vragen om zich te melden bij het 
bestuur. We weten namelijk zeker dat we mensen 
zullen “vergeten”, dus schroom niet.
We gaan dus een aantal vragen stellen aan groepjes 
direct betrokkenen.
Een paar van die vragen wil ik u niet onthouden (en 
als u een mening heeft: schroom niet..).

Wat zijn de drie sterkste punten van de vereniging en 
wat zijn de drie zwakste?
Welke kansen zie je voor de club en welke 
bedreigingen?

Houd uw mailbox in de gaten de komende weken, 
en/of klim zelf in de pen en meld je bij het bestuur.

Het Masterplan Lambrek, heeft wat moeite om op 
de agenda te komen van de gemeenteraad. De 
laatst bekende datum zou in februari zijn, maar ook 
dat is niet gelukt. Gelukkig hebben we wethouder 
Bosmans bereid gevonden om extra betrokkenheid 
te tonen. Hij gaat ons helpen om te kijken of er een 
“tussentraject” mogelijk is, om in ieder geval al iets te 
kunnen starten in 2020. Het alternatief is namelijk, 

dat we moeten wachten op de besprekingen van de 
zogenoemde kadernota in juni a.s., hetgeen betekent 
dat er pas budget komt in 2021. Dat zou heel 
vervelend zijn voor alle betrokkenen en met name 
voor degenen die zich bij Hockey en Voetbal hebben 
ingezet voor de totstandkoming van het plan. Kortom: 
wordt (weer) vervolgd.

Ik heb eerder aangekaart, dat ook bij onze club meer 
en meer de vraag wordt wat spelende leden kunnen 
bijdragen. Het wordt steeds lastiger om trainers, 
begeleiders, scheidsrechters, materiaalbeheerders, 
etc. te vinden. Dat betekent dat we mekaar moeten 
gaan helpen. De lagere senioren fluiten (indien 
nodig) al zelf. Bij de jeugd is dat al lang gemeengoed. 
De enige categorie die we nog moeten helpen is 
O-19. Daar kunnen geen jongere kinderen fluiten 
en hebben we onze hoop nu gevestigd op onze 
selectieleden. Als we dat geregeld hebben, maken 
we weer een mooie stap. De volgende vraag wordt 
materiaalbeheer. Waarschijnlijk gaat het daar richting 
verantwoordelijkheid van trainers, met de hulp 
van spelers (om met vele handen het werk licht te 
maken).

Op sportief vlak zijn er deze periode geen grote 
zaken te melden, zij het dat onze mannen- en 
vrouwenselectie aan een sterke serie bezig zijn. En 
hoewel menigeen zal betogen dat het gaat om het 
plezier in het spelletje, merken we wel degelijk dat het 
op een hoger niveau meedraaien wel effect heeft op 
de uitstraling van de club. Dus daar blijven we toch 
voor gaan, ook bij de jeugd!

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert

VAN VERENIGINGEN
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Windrecht 7     5591 KW     Heeze
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SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: GERNIE HENSELMANS

BRECO LAS- EN
CONSTRUCTIEWERKEN

Eigenlijk lag het voor de hand dat Jim van 
Bree (directeur/eigenaar van Breco Las-
en constructiewerken) zijn toekomst in 
de metaal zou vinden. Immers, als tiener 
assisteerde hij in zijn vrije tijd al regelmatig 
vader Sjaak tijdens diens constructie- en 
laswerkzaamheden.

Na een gedegen opleiding in de DAF-
bedrijfsschool en het van lieverlee behalen 
van diverse metaalverwante cursussen 
belandde Jim, toen nog als werknemer, in 
diverse metaalverwerkings-bedrijven alwaar 
hij zijn ogen goed de kost gaf en de nodige 
werkervaring opdeed.   

Totdat Jim in 2002 de grote stap zette en 
zelfstandig ondernemer werd. Begonnen 
in een gehuurde bedrijfshal in Maarheeze, 
verkaste hij al snel naar een grotere ruimte 
op industrieterrein de Poortmannen in 
Heeze. En vanaf 2016 mag Jim zich de trotse 
eigenaar noemen van een gloednieuw, luxe 
en ruim geoutilleerd bedrijfspand op een 
toplocatie aan de Geestakkers 16 te Heeze. 
Het is op deze mooie locatie waar ik door 
Jim van Bree gastvrij ontvangen werd in een 
keurig nette kantoorruimte, voorzien van 
eigentijdse en eigenhandig gemaakte stalen 
kantoormeubelen.

Hiermee wordt meteen de link gelegd met een 
van zijn grootste opdrachtgevers, namelijk de 
interieurbouw. Vanuit deze interieurbranche 
ontvangt hij bijna doorlopend vele interessante 
opdrachten, veelal specialproducten welke 
hem nog het meest aanspreken.

Daarnaast, en mede als gevolg van een juiste 
investering  in het machinepark, bedient 
Breco evenzo makkelijk de bouwwereld, 
machinebouw, reclamewereld, hoveniers en 
zelfs de particuliere sector. Veel opdrachten 
heeft Breco bovendien verkregen vanuit de 
automotive-industrie waarvoor prototypes 
worden geproduceerd welke een TÜV-keuring 
met certificaat vereisen. 

Alle zaag-, boor- en laswerkzaamheden 
verzorgt Breco zelf, zo nodig inclusief de 
verzorging van lakspuiten of poedercoating. 
Plaat-, draai- en freeswerk neemt Breco 
ook in opdracht, doch wordt door hen - in 
overleg met de klant - uitbesteed aan daarin 
gespecialiseerde bedrijven. 

Ondanks dat Heeze rijk is aan diverse verwante 
metaalbedrijven ondervindt Breco niet de 
hinder van concurrentie. Temeer daar elk 
metaalverwerkend bedrijf op de Poortmannen 
zijn eigen specialisatie kent, is eerder sprake 
van een gezonde samenwerking tussen de 
gevestigde bedrijven.

Meest nog vanuit maatschappelijk oogpunt 
sponsort Breco sinds kort de RKSV Heeze, 
doch hoopt Jim natuurlijk stiekem toch op 
enige klandizie vanuit de vereniging, hetgeen 
hem van harte gegund is.

Namens LINK en de RKSV Heeze in het 
bijzonder dank ik Jim van Bree en zijn bedrijf 
Breco voor zijn financiële ondersteuning en 
wens hen alle succes voor de toekomst. 
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Vice-voorzitter Peter Vertogen sprak de 
aanwezigen kort toe en we proostten op een 
gezond en sportief 2020. Eerst werden de beste 
lotenverkopers van de Grote Clubactie in het 
zonnetje gezet door Theo Bosch en Yvonne 
Manders. 

Vervolgens was er aandacht voor de jubilarissen. 
Dit jaar waren er 13 jubilarissen: Piet van Deurzen 
60 jaar lid, Adri Maas en Frans Buissink 50 jaar lid, 
Marco van Gerwen en Mark Koenen 40 jaar lid. En 
onze 25-jarige jubilarissen zijn Theo Bosch, Henk 
van den Bogaart, Gerrie Bukkems, Nicole van 
Dijk, Maarten de Ruijter, Karel Peters, Mike van 
Stratum, Ton van Wetten. Helaas konden Gerrie 

Bukkems en Mike van Stratum niet aanwezig zijn.
Alle aanwezige jubilarissen werden gefeliciteerd 
en kort toegesproken. Speciaal werd Nicole van 
Dijk in het zonnetje gezet want dat is onze eerste 
vrouwelijke jubilaris. Nu is het gewoon als meiden 
willen voetballen; meidenvoetbal is juist sterk in 
opkomst. Maar 25 jaar geleden ging je als meisje 
niet zo snel voetballen. Maar Nicole wilde per 
se voetballen. En zo geschiedde. Verderop in 
deze LINK vind je een artikel over Nicole en haar 
pleegvader Karel.  Na het officiële deel was het 
verder nog een gezellige avond onder het genot 
van een drankje en een hapje. 

Op de nieuwjaarsreceptie onlangs zette Theo 
Bosch, samen met Yvonne Manders, de beste 
lotenverkopers van de Grote Clubactie in het 
zonnetje. Dat waren Anouk en Xavi Adang samen 
(JO10-3), Casper Bavinck (JO11-1), Julie Verberne 
(JO9-1) en Emy Snoeijen (JO8-2). Ook Gino Kuiten 
(JO8-1) behoort tot de vijf beste lotenverkopers 
maar helaas kon hij niet aanwezig zijn. Bravo voor 
deze beste lotenverkopers! Theo Bosch lichtte 

nog toe dat RKSV Heeze ver boven het landelijk 
gemiddelde zit qua opbrengst; dit jaar bracht de 
actie € 3.122,30 in het laatje. Een prachtig bedrag 
waar weer leuke activiteiten voor de jeugd van 
bekostigd kunnen worden. Veel dank aan ALLE 
lotenverkopers en natuurlijk ook aan iedereen die 
loten van onze jeugdleden gekocht heeft! 

#vierhetsucces

NIEUWJAARSRECEPTIE
2020

GROTE CLUBACTIE
BESTE LOTENVERKOPERS 2020 #VIERHETSUCCES

NIEUWJAARSRECEPTIE 2020
GROTE CLUBACTIE 2020
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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

DE RITS
Tekst: VRIJ VERTAALD UIT HET ENGELS DOOR PETER VAN HOEK

DE RITS
VOETBALTHRILLER

Na de training kwamen we in de kleedkamer die vóór 
ons door de B1 was gebruikt. Aangezien zij standaard al 
het warme water uit de boiler verbruikten zat er meestal 
niets anders op dan besmeurd en bezweet de gewone 
kleren weer aan te trekken. Dat ging bijna altijd goed 
behalve deze ene keer. Door alle modder was niet alleen 
mijn voetbalbroek doorweekt, ook mijn doordeweekse 
onderbroek was drijfnat. Die moest dus uit voordat ik mijn 
doordeweekse lange broek weer aantrok. Een schone 
onderbroek had ik niet bij me, die lag op zaterdagavond 
pas klaar. Dus ging ik met de blote billen in de lange 
broek. Die billen gleden er zo in en de rest eigenlijk ook 
wel. Alleen bleef er bij het dichtritsen van de gulp een 
klein velletje van mijn piemel(tje) net even tussen de rits 
steken. Een minuscuul stukje huid blokkeerde ongewild 
het ineenschuiven van de kleine vlijmscherpe ritstandjes.

Door de pijn verlamd stond ik als aan de grond genageld. 
Twee tandjes hadden beet en lieten niet meer los. Kijken 
durfde ik niet, bewegen was onmogelijk en ter plekke 
doodgaan leek de enige redelijke optie om een eind aan 
deze ellende te maken. Met de tanden op elkaar en de 
handen voor het rampgebiedje probeerde ik me van mijn 
ploeggenootjes af te keren. Dat zij dit wisten was al erg, 
dat ze het ook nog eens zagen maakte het dramatisch.

Tranen biggelden over mijn wangen. Niemand lachte. Alle 
jongens zagen direct de pijnlijke ernst van de situatie in. 
Hardop werd meegedacht over een oplossing. “Trekken, 
gewoon doortrekken, doe ik met mijn trainingsjack 
ook altijd”, riep iemand. Ik sidderde bij de gedachte 
hieraan. “Misschien heeft de terreinknecht een tangetje”, 
schreeuwde een ander. “Bloeit het ?”, vroeg onze spits, 
die zonder het antwoord af te wachten zijn luie oog in de 
richting van mijn beknelde velletje boog. “Nee, het bloedt 
niet”, verbeterde ik hem.

“Stil blijven staan” gebood onze spits. Een makkelijke 
opdracht, ik kon niet anders. En voor ik wist wat er 
gebeurde trok hij het lipje van de rits in één ruk naar 
beneden.  Pfff…, wat een opluchting, ik kon weer 
ademen. De schade bleek mee te vallen. Alles was 
dan wel knalrood, het hing er tenminste nog aan. 
Maar wat nu ? In de natte en smerige trainingskleren 
kon ik niet naar huis. Mijn lange broek nog een keer 
aantrekken zonder onderbroek was ook geen optie. 
Tenzij achterstevoren met de gulp aan de achterkant. Zo 
gezegd zo gedaan.

Voorgenomen om niets van deze ramp thuis te vertellen 
klonk meteen na binnenkomst; “wat heb jij nu aan?”, de 
luide stem van mijn broer. Vijf minuten later had ik alles 
er huilend uitgegooid en kenden alle broers en zussen 
het hele verhaal. Met name deze zussen geloofden 
me niet. Hun reactie op mijn dramatische relaas was 
schokkend: “De jouwe, tussen de rits ? Zoiets heb ik nog 
nooit gehoord, kan niet, bestaat niet”.

Zo normaal mogelijk vroeg ik een droge onderbroek aan 
moeder. “Trek er tot zaterdag maar eentje van je zus 
aan”, antwoordde ze en vervolgde met de wijze woorden: 
“Jongens gebruiken hun gulp toch nooit”.

Hoe slechter de weersomstandigheden 
hoe meer ik als keeper tijdens trainingen 
in m’n element was. Zeker op jeugdige 
leeftijd, ik speelde nog in de C1, waren 
deze trainingen ’n vrijbrief om de natste 
en modderigste terreingedeelten als 
landingsplaats te duiden.



13

PETER
BAKERMANS

SUPERPROMOTOR

Deze keer is Peter Bakermans uitverkoren
tot Superpromotor van RKSV Heeze. Iets wat 
voor Peter niet had gehoeven, want in zijn ogen 
hebben anderen meer recht op de eer om als 
Superpromotor in de Link te mogen staan.

Peter vervult sinds enige jaren de rol van 
Technisch Coördinator voor de pupillen 
van RKSV Heeze. “Als technisch coördinator 
stel je in feite het technisch voetbalbeleid 
van de vereniging op en draag je zorg voor 
de uitvoering daarvan. Ik doe dit voor het 
pupillenvoetbal, de groep tot en met JO12. Ik 
kan dit niet alleen en ben afhankelijk van onze 
trainers en coaches. Ik zorg dat de trainers en 
coaches weten waar we voor staan en dat we 
uitvoeren wat we hebben afgesproken", legt 
Peter mij de rol van technisch coördinator uit.

Sportman
Peter heeft een echt sportverleden. Zelf 
is Peter met voetballen begonnen in zijn 
toenmalige woonplaats Geldrop. Na enige 
jaren verhuisde het gezin Bakermans naar 
Heeze en is Peter, na nog enige tijd in Geldrop 
te blijven voetballen, gestopt. “Ik ben echter 
in Heeze toch weer met voetballen begonnen 
en heb daar de C1, B1 en A1 doorlopen om 
vervolgens door te stromen naar het 1e 
elftal.” Peter schopte het tot aanvoerder van 
het vaandelteam en is uiteindelijk op zijn 26e 
gestopt om daarna te gaan zaalvoetballen en 
tennissen. Hij heeft jaren later nog diverse 
jaren de teams van zijn zoons gecoacht.
De reden dat Peter is gestopt op zijn 26e is 
dat Peter na de HBS de sportacademie in Den 
Haag is gaan volgen. “Na de sportacademie 
ben ik in Helmond begonnen als docent 
lichamelijke opvoeding en ben daar later 
ook nog wiskunde gaan onderwijzen. 
Uiteindelijk ben ik teamleider geworden voor 
de coördinatie van de lessen voor kinderen 
met leer- en gedragsproblemen. In 1999 
heb ik de overstap gemaakt naar het St. Joris 
College te Eindhoven en heb daar toen met 
mijn achtergrond LOOT - de huidige topsport 
talentschool - mee opgezet en daarbinnen tot 
aan mijn pensionering de rol van projectleider 
vervuld.”

Peter heeft in zijn vrije tijd nog vele sporten 
onderwezen in Heeze en omgeving. Zo kent 
menigeen Peter nog als tennisleraar en wat 
velen niet weten is dat hij mede de turnclub 
Heeze heeft opgericht en daar jarenlang ook 
nog turnlessen heeft gegeven. In een spontaan 
ontstaan hardloopgroepje heeft Peter nog 
diverse jaren meegelopen en zo ruim 10 halve 
marathons achter zijn naam staan. Nu fietst 
hij iedere zondagochtend en slaat zo af en toe 
een balletje op de golfbaan. 

Technisch Coördinator
“Uiteindelijk ben ik enige jaren geleden 
gevraagd of ik interesse had om mee te 
denken over het technisch beleid van RKSV 
Heeze. Eerst in een soort rol als scout die 
uiteindelijk is doorontwikkeld naar technisch 
coördinator”, vertelt Peter. Hij legt uit dat de 
rol van technisch coördinator breder is dan 
alleen het opstellen en het uitdragen van het 
technisch beleid: “Het is belangrijk dat we een 
goed en gezond trainersbestand hebben. 
Naast de vele ouders die vrijwillig als coach en/
of trainer helpen, zijn we ook begonnen met 
het opleiden van assistent jeugdtrainers: eigen 
jeugdspelers die we opleiden tot volwaardige 

SUPERPROMOTOR
Tekst: HENK THIJSSEN Beeld: EGON VAN DER LINDEN EN GERNIE HENSELMANS

SUPERPROMOTOR
Tekst: HENK THIJSSEN Beeld: EGON VAN DER LINDEN 12



1514 ÉÉN TWEETJE
Tekst: JOCHEM MICHELS  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN

trainers. Ze krijgen vanuit de club de nodige 
begeleiding en vanuit de KNVB ook nog de 
nodige cursussen onderwezen. We laten ze 
nu al assisteren bij de trainingen. Ze doen 
daarbij nuttige ervaringen op, helpen daarbij 
de trainers, en de pupillen zelf vinden het nog 
eens leuk ook.  Ondertussen na een groep 
die gegroeid is naar zo’n kleine 15 assistent 
jeugdtrainers. Ik ben dan ook erg blij met het 
succes daarvan en hoe jong ze ook zijn, er 
zitten diverse pareltjes tussen. Verder heb 
ik twee keer per jaar een bijeenkomst per 
jaargroep en de assistent jeugdtrainers. Het is 
belangrijk dat je duidelijk communiceert over 
het beleid. Ook moet je soms bemiddelen als 
er iets speelt.” 

Superpromotor
Als ik vraag waar de club voor staat wordt 
duidelijk dat Peter niet voor niets als 
superpromotor is gekozen. Peter is rustig van 
aard, geeft vooral de credits aan anderen en 
kijkt verder dan alleen de prestaties: “Het is 
belangrijk dat we goede trainers hebben, zij 
voeren het beleid uit. Daar gaat het primair 
om. Zo ben ik blij met de ontwikkelingen in het 
kader van positief coachen en respect op en 
buiten het veld.

Ik zie teams die met meer beleving en inzet 
spelen. De vooruitgang die de spelers laten 
zien op het veld is de verdienste van onze 
trainers en coaches! Daarnaast mogen we niet 
vergeten dat het een sport is en dat plezier het 
allerbelangrijkste is.” 

Peter bescheiden als hij is, vindt dat er vele 
anderen zijn die de rol van Superpromotor 
verdienen. Hij doelt daarbij op de vele trainers, 
assistent jeugdtrainers en coaches die in 
zijn beleving minimaal net zoveel bijdragen 
als hijzelf. Peter wil het zelf misschien niet 
horen of weten maar de manier waarop hij 
laagdrempelig de sportieve visie van RKSV 
Heeze uitdraagt is erg belangrijk voor de 
vereniging. De basis waarop de club kan verder 
bouwen.

Het laatste woord
Het was een heel prettig gesprek waarbij 
ik Peter heb leren kennen als een rustige, 
gedreven maar bovenal vriendelijke man 
die stuurt op samenwerking en het gesprek 
aangaan. Peter citerend: “Alle trainers samen 
vormen het kader van onze voetbalvereniging. 
Het is essentieel dat iedereen voelt dat hij/zij 
er toe doet en nodig is. En dat is ook het geval.” 
Typisch Peter kijkend naar het grote geheel 
waarin iedereen een rol speelt. 

SUPERPROMOTOR
Tekst: HENK THIJSSEN Beeld: EGON VAN DER LINDEN EN GERNIE HENSELMANS 
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I N T E R I E U R W E R K E N

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

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

VOLG ONS OP

WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

INFO@SNOEI JENLUI JTEN INTER IEURWERKEN.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

Alle leden van RKSV Heeze ontvangen tegen 
inlevering van deze coupon 

de contributie als korting 
op ieder lespakket!

Autorijschool DE BRUG 
Cyril Eichhorn 
Schepenbank 1 
5591 KJ  Heeze  

Tel: 06 - 4143 1838 
www.rijschooldebrug.nl 
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60 JARIGE JUBILARIS
Tekst: PETER VAN HOEK Beeld: GERNIE HENSELMANS

PIET VAN DEURZEN
Tien jaar geleden jubileerde Piet van Deurzen eveneens, toen echter als 50-jarig lid. Piet 
beleefde destijds de primeur om als een der eersten geïnterviewd te worden voor ons 
LINK-magazine dat toen haar eerste jaargang beleefde. Nu, 10 jaar later, heb ik de eer én 
het genoegen om Piet wederom - in het door Piet zeer gewaardeerde LINK-magazine - in 
het zonnetje te zetten, dit keer als 60-jarige jubilaris. En als het aan Piet ligt over 10 jaar 
opnieuw, dan als 70-jarige jubilaris.

Op relatief late leeftijd (ca.17 jaar) werd hij lid van de RKSV 
Heeze en speelde zijn eerste jeugdwedstrijden nog op het 
speelveld dat toen gelegen was aan de Somerenseweg.  
Ongeveer twee jaar is Piet actief jeugdlid geweest in de A2 
waarna de overstap werd gemaakt naar de senioren alwaar 
hij echter niet als voetballer actief werd maar als elftalleider. 
Voornamelijk als begenadigd jeugdleider van de D t/m 
de A-jeugd heeft Piet tientallen jaren, in goed gezelschap 
van o.a. mede-jeugdleiders Jo Bosmans en Janus Vink, 
gefunctioneerd.  Met gepaste trots toont Piet mij het met 
zilver beslagen schilderijreliëf dat hij ontving als blijk van 
waardering voor zijn 25-jarig jubileum als jeugdleider.

Met enige weemoed denkt Piet terug aan de jaarlijkse 
toernooien en jeugdkampen welke door Adrie Maas en 
Giel van Santvoort werden georganiseerd, en waarbij Piet 
ook als jeugdleider betrokken was. Alles werd per fiets 
afgelegd. Zo herinnert hij zich nog de ‘verre’ uitwedstrijden 
in de Kempen of Meijerij welke bij hoge uitzondering 
per touringcar bezocht werden, met medewerking van 
busbedrijf Sprengers en Lau Scheepers welke belangeloos 
optrad als chauffeur van dienst. Na zijn jeugdleiderschap 
is Piet tot aan de dag van vandaag vrijwilliger geweest in de 
ruimste zin van het woord door zich voor zijn clubke geheel 
pro-deo in te zetten bij de zelfbouwwerkzaamheden aan 
tribune, dug-outs, kantine, kleedaccommodatie enz. enz. 
En, oh ja, Piet bezorgt ook nog de LINK in zijn wijk.

Maar niet alleen de RKSV Heeze kon/kan op zijn vrijwillige 
medewerking rekenen. Ook bij de KBO, het jaarlijkse 
schoolverkeersexamen, fietsverlichtingscontrole en 
de jaarlijkse Silvesterloop weten ze Piet te vinden. 
Maar het allerliefst vertoeft Piet nog bij zijn collegae 
vrijwilligers op de maandagochtend tijdens de wekelijkse 
onderhoudswerkzaamheden op sportpark ’t Lambrek. 

Uit deze groep zijn (h)echte vriendschappen ontstaan 
waarmee regelmatig leuke fietstochten worden 
ondernomen.

Bescheiden als Piet is, moet ik van hem nu stoppen met het 
opsommen van nóg meer verdiensten omdat hij niet houdt 
van te veel eer rondom zijn persoontje. Toch Piet; ere wie 
ere toekomt. Daarom tot besluit, een welverdiend proficiat 
voor jou, Piet! 
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ADRI MAAS 
Adri Maas, afkomstig uit de verkennerij, besloot 50 jaar geleden met enkele 
vrienden (Paul van den Hurk en Giel van Santvoort) de overstap te maken naar 
de jeugdafdeling van de RKSV Heeze. Niet zo zeer met de bedoeling om als actief 
veldspeler de sterren van de hemel te spelen, maar om zijn, bij de verkennerij 
opgedane ervaringen over te brengen op onze jeugdleden. Wat hieruit o.a. 
resulteerde, was het ontstaan van het befaamde El Grisio jeugdkamp dat eveneens 
dit jaar - en mede dankzij de tomeloze inzet van Adri - zijn 50-jarig jubileum viert.

Naast El Grisio organiseerden zij ook (jeugd)kampen naar 
o.a. Epen (Zuid Limburg) en trektochten per fiets door 
België en Luxemburg. Ook werden er diverse droppings 
gehouden.  

Naast bovengenoemde (neven)activiteiten gaf Adri ook 
jarenlang (mede) leiding aan diverse jeugdelftallen. 
Dit resulteerde uiteindelijk ook in het volgen van 
trainerscursussen om ook de jeugd te gaan trainen. Na 
verloop van tijd nam Adri ook zitting in het jeugdbestuur 
dat destijds onder de bezielende leiding stond van 
Jan Manders en met Wim Moris als secretaris elke 

maandagavond bij elkaar kwam om het programma voor 
de komende week door te nemen. Toen de vereniging 
in de problemen kwam vanwege het stoppen van de 
kantinebeheerders, schroomde dit drietal niet om ook 
deze taak tijdelijk over te nemen. Zelfs de (houten) kantine 
werd verbouwd om discoavonden te kunnen houden na 
afloop van de diverse internationale toernooien die mede 
door Adri werden georganiseerd. Uiteindelijk heeft Adri de 
overstap gemaakt naar de senioren alwaar hij een (h)echt 
vriendenteam heeft samengesteld dat na elke wedstrijd wel 
wat te vieren had in de kantine in Heeze, waar Theo en Ria 
Maas goed voor hen zorgden.

Na vele jaren ‘rustend lid’ te zijn geweest heeft Wim 
Schilders hem twee jaar geleden aangespoord om eens 
op maandagmorgen te komen kijken op het Lambrek. 
Vanaf die tijd is Adri mede-vrijwilliger geworden in de 
ploeg die ons sportpark wekelijks picobello onderhoudt. 
En Cees de Weijer heeft er voor gezorgd dat Adri op de 
woensdagmorgen gezwicht is voor het walking voetbal.

Kortom, de betrokkenheid van Adri was en is nog steeds 
zeer groot en hij viert daarom dit jaar terecht en zeer 
verdiend zijn gouden jubileum.

Van harte Adri…!

FRANS BUISSINK
Volgens Frans Buissink zou hij momenteel wel eens het langst levende 
‘import-lid’ van de RKSV Heeze kunnen zijn. En omdat Frans inderdaad een 
‘allochtone’ achtergrond kent en inmiddels al weer 50 jaar lid is van de 
RKSV Heeze, zou hij daar best wel eens gelijk in kunnen hebben.

Voor zijn actieve periode als (jeugd)voetballer moeten 
we meer dan ’n halve eeuw terug naar Eindhoven (RPC), 
Amsterdam (getraind, toen hij daar op kamers zat) 
en Groningen alwaar hij in laatstgenoemde stad zelfs 
nog speelde in het vaandelteam, weliswaar niet bij de 
gelijknamige eredivisieclub, maar toch…!

In 1965 verhuisde Frans met echtgenote Lenie vanuit 
Eindhoven naar Heeze alwaar zij van lieverlee werden 
verblijd met drie sportieve kinderen. Twee zonen werden 
beiden actief binnen de RKSV Heeze en in die hoedanigheid 
tevens fanatiek lid van de Lambrekvrienden, terwijl 
dochterlief de kant koos van de Heezer volleybalvereniging 
in sporthal de Pompenmaker. Jo Bosmans, destijds 
jeugdvoorzitter, kwam er achter dat ‘nieuwkomer’ Frans 
Buissink in het bezit was van een door de KNVB ‘landelijk 
erkend jeugdleidersdiploma’ en deed al snel een beroep 
op Frans om hoofdleider te worden van de pupillenafdeling 
binnen de RKSV Heeze. En aldus geschiedde.

Toen op ‘n gegeven moment het bestuur zonder 
penningmeester dreigde te geraken, werd Frans, met zijn 
financiële achtergrond, door toenmalig voorzitter Jo Aarts 
gevraagd deze vacante functie te willen invullen. En ook 
dit geschiedde aldus. Ca. 5 jaar is Frans in de functie van 
penningmeester tevens bestuurslid geweest. Het betrof de 
periode dat contributie nog maandelijks bij de leden aan 
huis werd opgehaald. Tinus Cox herinnert Frans nog als 
degene die hiermee belast was en maandelijks het geïnde 
contributiebedrag keurig bij Frans kwam afdragen, niet 
zelden onder het genot van een borrel en sigaar. Kom daar 
vandaag de dag maar eens om!  

Regelmatig denkt Frans nog terug aan deze tijd. Met name 
aan toenmalig medebestuurslid Jan Manders bewaart Frans 
uit die periode heel mooie herinneringen welke hij nog 
steeds koestert. Jan Manders gold voor Frans dan ook als 
een toonbeeld voor de meest ideale clubmens.

Vooral vanaf het moment dat Frans’ buurjongen, Jeroen 
van Seggelen, het vaandelteam vertegenwoordigt, is Frans 
een van de meest trouwe supporters. Zowel thuis- als 
uitwedstrijden bezoekt hij, meestal vergezeld van buurman 
Gerard van Seggelen, dan ook met grote regelmaat.

Wij feliciteren Frans van harte met dit jubileum en wensen 
hem nog veel kijkplezier langs de lijn.
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MARCO VAN GERWEN
Marco werd als 7-jarig ventje lid bij RKSV Heeze, destijds de minimumleeftijd. Dat hij op 
voetbal ging, was vanzelfsprekend, want Marco weet niet beter dan dat hij op zondag naar 
“de voetbal” ging. Vader Gerard voetbalde en moeder Gerrie, Marco en zus Sandra gingen 
kijken. Vaste prik. Ook ooms en neven van de (grote!) familie Van Gerwen voetbalden.

Uit de echte begintijd van zijn voetbalcarrière herinnert hij 
zich niet heel veel meer. Marco kwam in de jeugd altijd uit 
in 1e teams en speelde als verdediger. Uit de A1 herinnert 
hij zich een prachtig kampioenschap, destijds onder leiding 
van Tiny Werts, Peter Leijssen en Henk Engelen. Marco: “We 
hadden een gezellig team; met name Peter Leijssen maakte 
echt een eenheid van deze groep.” Uit de jeugd heeft 
Marco verder goede herinneringen aan het jeugdkamp 
El Grisio en aan de Engelandreis. Ondertussen is Marco 
overigens al lang één van de vaste drijvende krachten van El 
Grisio; in 1995 ging hij voor het eerst mee als leider (dit jaar 
daar ook een jubileum!).  

Na het doorlopen van de jeugd werd Marco vaste kracht 
in Heeze 2. Hij werd echter geteisterd door blessureleed 
(meniscus) en na de zoveelste meniscusblessure stopte 
hij maar met actief voetballen. Hij besloot te gaan 
mountainbiken. Na een tijdje echter werd hij overgehaald 

door zijn oom Theo en neef Erik, om toch alsjeblieft weer 
te komen voetballen, en dan bij hun in het team. Marco 
besloot het te proberen. Hij vertelt: “En ik ben nooit meer 
gestopt.” Nog steeds voetbalt Marco in dat elftal (nog 
steeds met Theo); tegenwoordig is het Heeze 10. Helaas 
heeft hij nog steeds last van zijn meniscus, want in februari 
a.s. wacht opnieuw een operatie. Toch wil Marco nog niet 
van stoppen weten. 
Natuurlijk kennen we Marco ook als jeugdtrainer. Elke 
zaterdag is hij op ons sportpark te vinden sinds zijn zoons 
Djorn, Duncan en Haico zijn gaan voetballen. Min of meer 
vanzelfsprekend werd hij trainer. Marco vertelt: “Ik vind het 
geweldig om met ‘die mannen’ bezig te zijn en ze iets te 
kunnen leren. Het is mooi als je ziet dat ze vooruit gaan.” 
Enkele jaren is hij zowel bij Djorn als bij Haico trainer 
geweest. Het was soms lastig te combineren. Nu is hij 
“alleen nog” trainer bij het team van Duncan. 

Binnen de club loopt Marco dus al lang mee als vrijwilliger, 
maar hij is ook gewaardeerd sponsor met zijn Schilders- en 
Beletteringsbedrijf Marge. Alle reclameborden komen van 
Marge (overigens is dat  er ook met de paplepel ingegoten, 
want vroeger hielp hij zijn vader met de borden). 

Het is wel duidelijk dat er roodgroen bloed stroomt in de 
aderen van Marco. Niet voor niks zei Peter Vertogen op 
de nieuwjaarsreceptie in zijn woordje naar Marco, dat hij 
al aardig in de voetsporen begint te treden van Gerard. 
Gerard, die ons helaas in april jl. is ontvallen en vorig jaar 
60-jarige jubilaris was. 

Marco, van harte en op naar jouw volgende jubileum! 

MARK KOENEN
Zijn loopbaan als actief speler begon bij de D’tjes en een 
absoluut hoogtepunt in de periode bij de jeugd was toch wel 
de promotie met de A1 naar de toenmalige Topklasse.

Na de jeugdteams doorlopen te hebben, vervolgde 
Mark zijn carrière één jaar in Heeze 3, alvorens een 
overstap te maken naar de selectie. Er volgden 10 mooie 
jaren in het tweede met als absolute hoogtepunt het 
kampioenschap op de laatste speeldag in en tegen directe 
concurrent Boskant. Dit onder de bezielende leiding van 
Otto Methorst. “Otto was een man, die als coach niet 
te evenaren was,” herinnert Mark zich nog goed. Ook 
aan de diverse selectieweekenden bewaart Mark mooie 
herinneringen. Na zijn tijd bij Heeze 2 heeft Mark nog 
een aantal jaren in het vierde gespeeld. Dit was een echt 
vriendenteam. Onvergetelijk was het seizoen 2000-2001, 
waarin het kampioenschap werd behaald. 

Behalve als speler is Mark nog in verschillende andere 
rollen binnen onze vereniging actief geweest. Zo was 
hij jeugdleider en trainer van verschillende teams en 
redactielid van het ‘Rood-Groentje’ (de voorloper van de 
LINK). Daarnaast was Mark een van de oprichters van de 
NAC (nevenactiviteitencommissie) vanuit het jeugdbestuur. 
Hierin heeft hij zo’n 10 jaar gezeten. Een van zijn mooiste 
herinneringen blijft voor hem ook het organiseren van het 
G-toernooi, wat hij samen met o.a. Erik van Asten deed.
Zijn laatste rol als vrijwilliger binnen onze vereniging is die 
van scheidrechter, maar deze staat al een aantal jaren op 
een laag pitje vanwege een gecompliceerde bekkenbreuk, 
die hij opliep bij een val van de trap. Inmiddels is hij 
hieraan voor de tweede keer geopereerd en hoopt hij dit 
seizoen zijn rentree als scheidsrechter nog te maken. Het 
mooie aan RKSV Heeze vindt Mark het familiaire gevoel 

binnen de club. Oud en jong gaan prima samen. Voor de 
toekomst ziet Mark voor zichzelf binnen de club weer een 
rol als scheidsrechter weggelegd. Ook draagt hij, wanneer 
nodig, graag een steentje bij aan MO17 waarin zijn dochter 
Maartje speelt. 

Tot slot wil Mark het volgende nog graag kwijt: “Zonder 
scheids geen wedstrijd! Ga lekker fluiten, het is echt 
leuk. Publiek, spelers en begeleiding, mopper niet, maar 
waardeer het dat iemand zijn vrije tijd besteedt aan onze 
gezamenlijke hobby!”

RKSV HEEZE FELICITEERT
ALLE JUBILARISSEN
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NICOLE VAN DIJK EN KAREL PETERS

Elk jaar bij de nieuwjaarsreceptie wordt 
er aandacht besteed aan de jubilarissen 
van de club van het achter ons liggende 
jaar. Bij de “hoge” jubilarissen wordt er dan 
ook steevast een artikel in de LINK aan 
gewijd. Vijfentwintig jaar behoort normaal 
niet tot die hoge klasse. Maar deze keer 
maken we een uitzondering: want Nicole 
van Dijk is het eerste vrouwelijke lid dat 
deze mijlpaal heeft bereikt. En omdat haar 
voetballeven gelijk opging met dat van 
haar pleegvader Karel Peters, hebben we er 
een dubbelinterview van gemaakt. 



27EERSTE VROUWELIJKE JUBILARIS
Tekst: NICO VAN DER PALEN Beeld: ARCHIEF NICOLE EN GERNIE HENSELMANS

Niet alleen het voetballeven, maar ook hun 
dagelijks leven verliep redelijk parallel. Nadat 
Nicole eerst gedurende een half jaar in de 
weekenden op proef had gelogeerd bij Jeanne 
(ik mag ook Sjan zeggen) en Karel, werd ze 
in juli 1993 op achtjarige leeftijd in het gezin 
Peters opgenomen. “Een groot gouden 
geschenk met een gouden strik erom,” aldus 
Sjan. Ze kon in het begin niet zo goed praten, 
maar één ding wist ze al vrij vlug duidelijk te 
maken: ze wilde voetballen. En dus moest er 
tegen een bal getrapt worden. Elke dag als 
Karel thuiskwam van zijn werk stond ze al klaar 
met de bal. Karel maakte er serieus werk van 
en leerde haar zowel met rechts als links te 
schieten. Ze werd tweebenig en dat voor een 
meisje! Ze vond een trainingsmaatje in Sharon 
Habraken, die bij haar in de buurt woonde. 

Ze wilde meer: trainen en wedstrijden spelen. 
Dus toog ze met Sjan naar de RKSV Heeze 
om zich aan te melden. In juli 1994 werd ze 
officieel lid en begon ze met trainen onder 
leiding van Janet Konings. Haar eerste team 

was de E5 van trainer/leider Peter Ceelen, 
waarin zij met jongens speelde, maar daar 
deed ze niet voor onder. Karel was natuurlijk 
nieuwsgierig hoe ze het zou doen en ging 
regelmatig kijken bij het trainen en de 
wedstrijden op zaterdag. En, zoals dat gaat als 
ze iemand veel langs de lijn zien staan, werd 
hij aangeklampt door een bestuurslid. Of hij 
interesse had om leider te worden. Dat had 
hij en drie maanden na Nicole werd ook Karel 
lid van de club en leider van de E5. Vervolgens 
stopte na enige tijd Peter Ceelen als trainer en 
nam hij dat over. Daarbij kreeg hij assistentie 
van Ad van Breda, wiens zoon ook in het team 
speelde. De groep bleef gedurende de hele 
jeugdperiode bij elkaar, van de E5 via de D3, 
C2, B2 tot en met de A2. 
Ze heeft leuke herinneringen aan die tijd, zoals 
de reis naar Engeland met de C2. Daar was de 
interviewer trouwens ook bij, als chauffeur van 
een van de busjes. 

Ze gaat al vroeg over naar de senioren en 
komt in Dames 1 te voetballen. Ze kan daar 
goed mee. Incidenteel speelt ze ook in het 
G-team en daar gaat ze ook trainen omdat dat 
beter uitkomt. Als men vindt dat trainen bij de 
dames en de G niet met elkaar te verenigen 
valt, kiest ze uiteindelijk voor het G-team. Dat 
heeft ze elf jaar gedaan. En al die tijd was Karel 
een van de begeleiders van het team, samen 
met Ad van der Heijden. Helaas voor haar en 
nog een paar medespelers werd dit team na 
het seizoen 2018/2019 opgeheven wegens 
een tekort aan spelers. Het was al een paar 
seizoenen problematisch geweest om een 
voltallig team samen te stellen, maar steeds 
weer lukte het Karel en Ad om met het nodige 
kunst- en vliegwerk voldoende spelers bij 
elkaar te krijgen. Tot vorig jaar dus. Op 25 mei 
2019 was de laatste competitiewedstrijd tegen 
het G-team van Eindhoven AV, die winnend 
werd afgesloten. Opvallend detail: Nicole speelt 
nu bij datzelfde Eindhoven AV. Het doek valt 
definitief voor het G-team na het toernooi bij 
FC Oda. Daar laat Nicole nog eens haar goede 
traptechniek zien door direct uit een vrije trap 
van grote afstand een fraai doelpunt te maken. 

Andere hoogtepunten voor haar met het 
G-team waren het Menzis G-toernooi 2013, 
dat in het Philips stadion werd afgewerkt en 
de (kampioens)wedstrijd in mei 2017 tussen 
een mixed team van Heeze 1 / Heeze G1 
tegen de veteranen van Legendary PSV, waarin 
ze een goed doelpunt maakte. Die mooie 
herinneringen blijven. Ook het lidmaatschap 
van RKSV Heeze is gebleven. Daarom kon ze nu 
een jubileum vieren en werd ze gehuldigd. Een 
speld en een mooie actiefoto van haar kreeg ze 
aangeboden als aandenken aan een bijzonder 
jubileum. 

Hoe ging het verder met Karel? Die was al 
jaren geleden, naast zijn bemoeienissen 
met het G-team, gaan fluiten, zoals dat heet. 
Scheidsrechter bij het G-team, de jeugd maar 
voornamelijk bij de senioren. Tot op de dag 
van vandaag doet hij dat. Hij is dus niet in het 
beruchte zwarte gat gevallen na het wegvallen 
van het G-voetbal. Hopelijk houdt hij dit nog 
jaren vol.
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Wat velen niet weten is, dat hij ook nog een 
aantal jaren consul is geweest voor de drie 
voetbalclubs in onze gemeente. Zondag ’s 
morgens liep (!) hij alle drie de sportparken af 
om de velden te inspecteren en de clubs te 
adviseren over het wel of niet bespeelbaar zijn 
en het eventueel afgelasten van wedstrijden, 
een niet onbelangrijke taak. Hij is heel graag 
thuis, maar wil de tijd die hij doorbrengt bij de 
voetbal ook niet missen. 
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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.
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Theo Bosch
Theo zet zich al jarenlang in voor de Grote Clubactie. 
En met succes! Landelijk haalt RKSV Heeze meer 
op dan gemiddeld. Telkens weet Theo Bosch onze 
jeugdigen te stimuleren om zoveel mogelijk loten te 
verkopen. Geweldig. 

Maarten de Ruijter
Momenteel is Maarten jeugdtrainer bij zijn zoon Jip. 
In het verleden was hij bestuurslid. Omdat Maarten 
in zijn jonge jaren een uitstap maakte naar Helmond 
Sport en vv Geldrop is hij 25 jaar geleden toch weer 
terug gekeerd naar ons mooie clubke. 

Mike van Stratum
Helaas was Mike verhinderd op de 
nieuwjaarsreceptie. Hij is al sinds zijn jonge jeugd 
lid. Hoewel hij ondertussen gestopt is met actief 
voetballen, is hij nog wel betrokken als één van de 
leiders/trainers bij de JO15-1.

Gerrie Bukkems
Helaas kon Gerrie niet aanwezig zijn op de 
nieuwjaarsreceptie wegens familieomstandigheden. 
In het verleden was Gerrie jeugdtrainer bij zijn zoon 
Jordy en is ook jarenlang met El Grisio meegeweest. 
Gerrie heeft een enorm gevoel voor humor en heeft 
met veel plezier hilarische video’s gemaakt voor El 
Grisio. Gerrie is trouwe supporter bij zijn zoon Jordy. 
En hij is altijd lid gebleven.

Henk van den Bogaart
Henk voetbalde als sinds zijn jeugd. Omdat hij er 
een paar jaar tussenuit is geweest om in Eindhoven 
te gaan voetballen, is hij nu “pas” aan een 25-jarig 
jubileum.

Ton van Wetten
Hoewel zijn zoons Rob en Nik er een aantal jaren 
tussenuit zijn geweest, is Ton altijd lid gebleven. 
Rob en Nik voetballen ondertussen weer in Heeze 
3. Ton is ook trouwe supporter van Heeze 1 (en zijn 
schoonzoon Tom Krieckaert).
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Een Koreaanse speler die voor 
zijn land uitkwam op het WK, 
scoorde tegen Italië waardoor 
Italië uitgeschakeld werd. Zijn 
club - Perugia - verscheurde 
onmiddellijk zijn contract 
vanwege het ruïneren van het 
Italiaanse voetbal.

De snelste rode kaart werd 
gegeven na één seconde, zonder 
dat de speler de bal of een 
tegenstander had geraakt.

Als Noord Korea een uitwedstrijd 
speelt, wijst de regering Chinese 
‘fans’ aan om het team aan te 
moedigen. Noord Koreanen 
mogen het land immers niet uit.

Groenland kan geen lid worden 
van de FIFA omdat er geen gras 
groeit in dat land.

Ajax is een leuke club.

Noorwegen is het enige land 
in de wereld dat nog nooit van 
Brazilië verloren heeft (ik heb het 
natuurlijk niet over landen die 
nog nooit tegen Brazilië gespeeld 
hebben).

De JO-6/7:
Die hebben zich heerlijk uit kunnen leven en daar waren 
zoals elk jaar alleen maar winnaars, zie de foto!
 

De JO-8/9:
1e plaats: Juventus, 2e plaats; Inter Milaan, 3e plaats: AC 
Milan, 4e plaats: AS Roma, 5e plaats: Napoli

De JO-10/11:
Gedeelde 1e plaats: AZ en AJAX, 3e plaats: Feyenoord,
4e plaats: PSV

Twee dagen lang werd er weer door jong en iets ouder 
volop gevoetbald in de sportzaal De Pompenmaker. Er 
werden mooie duels uitgevochten en waar uiteindelijk 
gestreden werd voor een 3e en 4e plek en een heus 
finaleduel! Na de medaille uitreiking nog even op de foto en 
met een zakje chips moe en voldaan naar huis!

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Even geen quasi analytisch geneuzel, maar keiharde voetbalfeiten.
Of keiharde onzin. Ja, dit keer een quizzzz. Welke van de onderstaande 
statements zijn waar; en van welke klopt helemaal niks. Daar gaan we dan.

In de kerstvakantie werd het RKSV Heeze kerstzaalvoetbaltoernooi 
gehouden. Ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door Van Hoek 
Dakbedekkingen uit Heeze en Vrienden van RKSV Heeze!

Bedankt scheidsrechters, coaches voor jullie bijdrage! En 
natuurlijk alle toeschouwers, ouders, opa's en oma's voor 
jullie support! Al met al een mooi en succesvol toernooi en 
met alleen maar winnaars. Tot volgend jaar!

Kijk het nog even nog een keer door. 
De vraag is dus: welke uitspraken zijn 
waar, en wat is echt onwaarschijnlijk 
waar dus niks van klopt. 

Ik zal je niet langer in spanning laten 
verkeren: uitgezonderd uitspraak 5 is 
het allemaal echt waar.

COLUMN GRASPOL COLUMN KERSTZAALVOETBAL

Hans Bohr (broer van Niels Bohr) 
was een befaamd wiskundige. 
Toen hij zijn doctoraal 
proefschrift verdedigde, zat de 
zaal vol met voetballers (die er de 
ballen van snapten).

Andres Escobar scoorde op 
het WK een eigen doelpunt. 
Nog tijdens de wedstrijd werd 
hij doodgeschoten door eigen 
supporters (zo doen ze dat in 
Columbia onder het motto: dan 
leren ze het wel af).

In Madagascar kunnen ze 
er ook wat van. Tijdens een 
bekerwedstrijd scoorde een team 
149 eigen doelpunten uit protest 
tegen een beslissing van de 
scheids in de vorige wedstrijd.
 
‘Voetbal’ heet voetbal, niet omdat 
de spelers tegen de bal moeten 
trappen, maar omdat de spelers 
het spel te voet spelen, en niet 
op een paard zoals fatsoenlijke 
aristocraten dat plegen te doen. 
Daarom heet American Football 
ook zo, ook al wordt de bal 
daar voornamelijk met de hand 
gespeeld.

 

De JO-12 en 13-2:
1e plaats: Real Madrid, 2e plaats: Valencia, 3e plaats: Atlético 
Madrid, 4e plaats: Barcelona.
 

De JO-13-1 en JO15:
1e plaats: PSV, 2e plaats: Barcelona, 3e plaats: Bayern 
München, 4e plaats: Juventus.
 
De MO / JO17 / JO19:
Ook zij hebben zich onderling prima vermaakt met een 
gezellig potje zaalvoetbal!

KEI HARDE ONZIN
KERSTZAALVOETBAL

Ruud van Nistelrooy en Patrick 
Kluivert zijn op dezelfde dag 
geboren.
 
Een voetbalveld kan ook vierkant 
zijn (90 x 90m).
 
Je kunt een vrije trap krijgen op 
de helft van de tegenstander 
wegens buitenspel (van de 
tegenstander).
 
Als een corner in het eigen doel 
belandt (da’s wel heel dom, 
maar het kan) dan is het geen 
doelpunt maar een corner voor 
de tegenpartij.

Als een speler binnen de eigen 
zestien een overtreding tegen de 
scheidsrechter maakt, krijgt de 
aanvallende partij een penalty.
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CLUBPAGINA

10-13 april:  Engelandreis (heenreis)

26 april:  Seniorenmiddag

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

Team van de maand december 
Vrouwen 1

VR 1 werd winterkampioen en voert de ranglijst in de 
competitie aan. Verder hebben ze een geweldige apres-ski 
middag georganiseerd, jong en oud hebben volop genoten 
van de vele vooral foute kersttruien, winterse sferen en 
vooral de aanwezige artiesten.

Team van de maand januari Heeze 7

Zij vielen met name op door hun prestaties in het 
bekertoernooi. Maar ook hebben zij in hun team moeiteloos 
op verzoek van de club speler (en materialenbeheerder) Alem 
opgenomen, chapeau mannen. Heeze 7 staat verder bekend 
om hun nimmer aflatende 3e helft, ze zijn niet weg te denken 
in onze kantine.

In memoriam: Ad van der Pasch

Op 5 januari j.l. is oud-lid Ad van der Pasch 
overleden (73). Ad is in 1995 benoemd tot 
Lid van Verdiensten van RKSV Heeze. In de 
beginjaren ’90 zat Ad in het hoofdbestuur onder 
voorzitterschap van Jo van der Linden. Daarvoor 
is hij (o.a.) keeperstrainer geweest bij onze club. 
Ad was zelf overigens jarenlang keeper van 
Tongelre 1, dat destijds uitkwam in de hoogste 
klasse van het amateurvoetbal.

Wij wensen de familie Van der Pasch heel veel 
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Gespot: RKSV Heeze bikkels 
maken velden speelklaar 
en zorgen voor onderhoud 
terrein

Terwijl veel mensen op een koude zaterdag in 
januari nog lekker warm bij de kachel zaten, 
werd Het Lambrek weer in orde gemaakt. Want 
dat weekend begon voor enkele teams de 
competitie weer. Zondag 26 januari werden de 
eerste thuiswedstrijden weer gespeeld na de 
winterstop.

De lijnen zijn weer gekalkt (hetgeen kilometers 
lopen achter de kalkmachine inhoudt). De velden 
liggen er weer speelklaar bij. Er wordt nog wat 
gemaaid en blad opgeruimd. En toevallig vond 
die zaterdag ook (groot) onderhoud plaats met 
inzet van groot materieel.

Hartelijk dank ALLE vrijwilligers (zeker ook de 
maandagploeg!) die ervoor zorgen dat onze 
velden er welke week weer speelklaar bij liggen!

24 voetballers en 3 keepers waren 
geselecteerd voor de selectietrainingen van 
Helmond Sport, waaronder Vic en Ruben uit 
de JO13-1. Er waren al een aantal trainingen 
geweest, maar Vic en Ruben werden pas later 
geselecteerd. Ze mochten de laatste drie 
trainingen aansluiten. Toen de jongens het 
nieuws te horen kregen, vonden ze het allebei 
super gaaf en leuk. Zoals Vic aangaf: “Het 
gebeurt natuurlijk niet iedere week.” Ruben 
voegde daaraan toe dat hij het nooit had 
verwacht. Dat maakt het nieuws natuurlijk nog 
leuker.

De trainingen begonnen met veel 
techniekoefeningen, daarna partijtje op kleine 
goaltjes en daarna op groot veld. Lange 
trainingen waarin de jongens zich moesten 
bewijzen. De trainingen waren volgens Vic en 
Ruben erg leuk en leerzaam, maar ook een 
stuk moeilijker. Het was ook heel anders dan 
voetballen bij RKSV Heeze, dat vonden ze ook 
wel leuk. Ook zijn ze er als speler beter van 
geworden, omdat ze tegen allerlei talenten 
moesten, daardoor lag het niveau constant 
hoog. 

Beide jongens kijken met een goed gevoel 
terug op de trainingen. Ruben gaf aan dat het 
een heel leuke ervaring was. Daar sluit Vic 
zich bij aan: “Het is al een mooi gevoel als je te 
horen krijgt dat je gescout wordt en dan ook 
nog daar gaan voetballen in het stadion, dat is 
wel heel vet!” 

Bij het drukken van deze LINK weten we dat Vic nog drie 
trainingen mee mag doen. Voor Ruben is het avontuur 
voorbij, maar het is superleuk om dit meegemaakt te 
hebben.

Vic Brouwers Ruben van den Enden

GESCOUT:
RUBEN VAN DEN ENDEN
& VIC BROUWERS
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Veel trainen in de maand januari met onze 
‘Hollandse kou’ is niet optimaal, dus reizen 
de Eredivisieclubs vaak naar het zuiden 
van Europa af, waar het een stuk beter 
weer is dan in Nederland. Zo gaan clubs als 
Feyenoord, AZ en Willem ll naar het Spaanse 
Marbella om zich daar voor te bereiden 
op de tweede seizoenshelft. PSV en Ajax 
gaan zelfs nog verder, zij gaan naar het 
veelbesproken Qatar. Het Midden-Oosten is 
vooral financieel aantrekkelijk. 

NOG MEER SLECHTE 
KLEEDKAMERHUMOR

Winterstop, altijd een periode voor 
spelers om even bij te komen van de 
eerste seizoenshelft. Als je naar PSV 
kijkt misschien wel extra fijn, even 
genieten van de feestdagen. Lang 
genieten zit er helaas niet in. Een 
paar dagen nadat het nieuwe jaar is 
begonnen gaan bijna alle clubs op 
trainingskamp, maar waarom?

Zo’n trainingskamp is vaak een week veel trainen en 
een aantal oefenwedstrijdjes spelen om wat nieuwe 
dingen te testen of om te kijken of het bevalt. Maar 
waar het vooral om gaat, is de teamspirit. Je zit samen 
met je team in een hotel, je bent alleen, je familie of 
vrienden zijn vaak niet in de buurt. Je zit met elkaar 
opgescheept voor een week, dus een week nog 
slechtere kleedkamerhumor! Je bouwt een nog betere 
band op samen met je teamgenoten. Vaak wordt er 
veel getraind en tussendoor kun je dan samen met 
je teamgenoten wat in het hotel doen. Zo is kaarten 
bijvoorbeeld erg populair of samen met een paar 
mensen gaan gamen. 

Je bent als speler natuurlijk ook even weg 
uit Nederland. Voor sommige clubs is dat 
fijn. Beeld je zelf maar eens in dat je nu een 
speler bent van het huidige PSV. Je krijgt 
veel kritiek te verduren, de druk is erg hoog 
en er wordt veel naar je gekeken. Als je dan 
op trainingskamp gaat, voel je diezelfde 
druk niet zo erg. Iedereen is relaxed op 
trainingskamp, het is toch ook een soort van 
vakantie. Even weg van alles en je zinnen 
kunnen verzetten. 

Naast al de gezelligheid moet er ook gewerkt 
worden. Het is dan ideaal dat je een week 
lang samen bent. Vaak sta je twee keer per 
dag op het veld en de omstandigheden zijn 
beter, je traint wat langer en de trainer kan 
na afloop even met jou gaan zitten en wat 
tactische zaken bespreken.
Na een week gaan de clubs weer terug 
naar hun eigen stad om daar weer door te 
trainen. Een week later begint de competitie 
namelijk alweer, iedereen moet er weer 
staan en is de druk weer aanwezig. Een 
weekje ontspannen zit er dan niet meer in. 

Trainingskampen zijn dus vooral bedoeld om 
de spelers voor te bereiden op de tweede 
seizoenshelft en voor de teambuilding is het 
ook erg goed. Het is te hopen dat teams er 
beter uitkomen en zo het seizoen goed gaan 
voortzetten.
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