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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

WERKEN AAN DE 
TOEKOMST

De eerste stap daarin is natuurlijk om geen spelers te 

verliezen. Dat is echter niet te voorkomen. Allereerst 

speelt leeftijd en gezinssituatie mee bij oudere 

spelers en bij de jongere spelers juist studie (al dan 

niet op kamers) en de bijbehorende afnemende 

interesse in voetbal. Dat betekent dat we voldoende 

aanvoer van nieuw talent moeten hebben. Om dat 

goed te kunnen doen, willen we gediplomeerde 

trainers gaan aanstellen voor zoveel mogelijk teams. 

Daarvoor zal onze eigen (jeugd)leden de kans 

geboden worden om trainerscursussen te doen. 

We geloven dat we daar moeten beginnen om het 

algehele niveau van onze jeugdspelers op te kunnen 

krikken. 

Ondertussen zijn we ook Standaard Amateur Partner 

van PSV geworden. Met dit partnerschap. PSV 

gaat ons helpen door haar kennis ter beschikking 

te stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van 

spelersontwikkeling, sponsoring en medische zaken 

maar ook bij maatschappelijke projecten. Ook willen 

we onze link naar PSV gaan gebruiken om jeugdleden 

die iets voor de club doen naast het voetballen, te 

belonen met bijvoorbeeld deelname aan dagclinics 

van de PSV soccerschool.

Over het Masterplan heb ik al diverse malen bericht. 

We zijn op dit moment bezig om scherp te kijken 

naar ons energie verbruik. De conclusie is voorlopig 

dat het nog niet zo simpel is om de nieuwe inzichten 

op dat gebied (zonnepanelen en LED verlichting) 

op een economisch verantwoorde manier in te 

voeren. Dus daar zullen we met de gemeente over in 

gesprek gaan. Mogelijk dat de gemeente beleid gaat 

formuleren om clubs daarmee op weg te helpen.

Tot slot wil ik nog even het samenwerkingsproject 

met DOSL belichten. Dat project behelst de 

samenwerking bij de vrouwen en meisjes en is erop 

gericht om voldoende “body” te creëren qua aantal 

en niveau van speelsters. Bij de vrouwen wordt er 

al regelmatig over en weer ingevallen, waardoor we 

twee seniorenteams in de lucht kunnen houden. 

Bij de meisjes wordt nog niet echt met een mix 

gespeeld, mede doordat de aantallen per team per 

vereniging dat toelaten. Een volgende stap daar zou 

kunnen zijn dat we op niveau gaan selecteren, zodat 

het algehele technische peil stijgt..

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl

Het voorjaar is traditiegetrouw 
de periode waarin we alweer met 
het komende seizoen bezig zijn. 
De hoofdtrainer van de selectie 
ligt vast (Ronald Tielemans) en 
de assistent eveneens (Marius 
Methorst). De trainer/coach 
van het tweede moet geregeld 
worden en we moeten vooral ook 
met (potentiële) selectiespelers 
praten over hun plannen voor het 
komende seizoen. Zeker op het 
sportieve niveau waarop we nu 
met de senioren mannen spelen, 
moeten we alle zeilen bijzetten 
om onze selectie op sterkte te 
houden.
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Op dit moment is vader Gerwald leider/coach 

van het team van dochter Jente, doch heeft hij in 

het verleden ook het team van zoon Fen onder 

zijn hoede gehad. Gerwald doet het coachen van 

zijn kinderen nog steeds met veel plezier en vol 

overtuiging. Een- of tweemaal per week verzorgt hij 

op fanatieke wijze bovendien de trainingen van het 

team van Jente. 

Zelf heeft Gerwald vanaf zijn pupillentijd de gehele 

jeugdafdeling bij de RKSV Heeze doorlopen 

maar was helaas genoodzaakt om rond zijn 

18e levensjaar te stoppen met voetbal vanwege 

blessureleed. Na enkele jaren zónder voetbal heeft 

Gerwald inmiddels de draad weer opgepakt en 

voetbalt hij al weer menige jaartjes in de Heezer 

zaalvoetbalcompetitie bij het team van Atletico 

Heeze, samen met o.a. neef Robert van Leenders, 

Roderick de Bruijn, Bram van der Linden, Rob van 

Oort, Paul en Tom Scheepers  en Tom Krieckaert.

Hopelijk blijven nieuwe blessures hem tijdens 

het zaalvoetballen bespaard omdat zijn huidige 

maatschappelijke functie uitval vanwege 

blessureleed niet toestaat. Naast een zeer 

gewaardeerd vrijwilliger binnen de RKSV Heeze 

is Gerwalds corebusiness namelijk het leiden 

VOETBAL IS
PLEZIER*

Na plaats te hebben genomen met het complete gezin Van Leenders aan 
hun comfortabele ‘stamtafel’ met uitzicht op een fraai aangelegde tuin 
constateer ik meteen dat het fenomeen voetbal diep geworteld zit in de 
genen van deze familie. Zowat het gehele tuinoppervlak bestaat namelijk 
uit een kunstgras gazon - compleet met verplaatsbare goal - waar de 
RKSV Heeze jaloers op kan zijn.

en besturen van technisch detacheringsbureau 

Proton Engineering op Strijp S, waarvan hij reeds 

menig jaar medevennoot en eigenaar is.

Zoon Fen (13 jaar) speelt in het team JO15-1 en 

vindt het op z’n zachtst uitgedrukt helemaal niet 

erg dat vader Gerwald momenteel geen leider 

is van zijn team. Waarschijnlijk is de druk om te 

presteren te groot voor Fen als zijn vader langs de 

lijn staat te coachen (?). Daarentegen is Fen zeer in 

zijn sas met het leiderschap van neef Robert van 

Leenders.

Aan kampioenschappen heeft het Fen tijdens 

zijn nog prille voetbalcarrière niet ontbroken en 

de platte kar is dan ook voor Fen een bekend 

fenomeen. In de reguliere competitie staat Fen 

met zijn team in de middenmoot geklasseerd 

doch in de bekercompetitie zijn ze behoorlijk ver 

gekomen, tot …..vandaag. Vandaag hebben ze 

namelijk de bekerwedstrijd in ’s-Hertogenbosch 

tegen BVV verloren en zijn ze helaas ‘uitgebekerd’.

…een kunstgras gazon 
waar de RKSV Heeze 
jaloers op kan zijn…

DE FAMILIE VAN GERWALD VAN LEENDERS
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: WILMA CUIJTEN - ARCHIEF

Fen heeft - evenals vele jeugdspelers - de 

scheidsrechtercursus gevolgd doch vindt zichzelf 

niet zo’n geschikte ‘referee’ om de wedstrijden in 

goede banen te leiden, zo bleek althans uit die 

paar wedstrijden die hij heeft gefloten. Jammer 

Fen!

Fen gaat op school naar Scholengemeenschap 

Were-Di in Valkenswaard alwaar hij in klas 2 Havo 

zijn uiterste best doet om op latere leeftijd ‘iets’ te 

bereiken waarvan hij op dit moment nog helemaal 

geen idee heeft wat dit ‘iets’ zal zijn.

Dochter Jente (12 jaar) wordt met haar team (JO13-

2) wél gecoacht door haar vader, doch is daar

ook niet zo gelukkig mee omdat, aldus Jente, haar

vader alleen háár verrichtingen volgt en minder

let op die van haar teamgenoten (waar heb ik dat

meer gehoord ? (red)).

Jente is enige meisje in haar team waarmee zij 

echter zeer content is. Voetbaltechnisch gezien 

voelt zij het als een verademing dat ze uitsluitend 

met en tegen jongens kan spelen. Fysiek staat zij 

haar mannetje eveneens en wil zich op dit vlak 

dan ook maar wat graag meten met de jongens. 

Wat Jente betreft, ervaart zij voetbal beslist niet als 

een mannensport en stelt hierbij het Nederlandse 

dames-voetbalteam als voorbeeld.

Ook Jente is in het verleden menig keer kampioen 

geworden met haar team. Het échte genot van 

de platte kar - veel claxongeweld in combinatie 

met gehos op keiharde muziek - heeft haar 

echter nog niet mogen smaken. Na het laatste 

kampioenschap reed ze met haar team namelijk 

een ererondje door het dorp in …. een huifkar 

met paard ervoor (-) waardoor niemand langs 

het parcours de kampioenen kon zien en 

toejuichingen dus achterwege bleven.

Jente zit nu nog in groep 8 van de Dirk 

Heziusschool en verheugt zich er op om na dit 

laatste schooljaar, evenals haar broer, naar het 

Were-Di in Valkenswaard te kunnen gaan.

Wie ook op het Were-Di in Valkenswaard op 

school gaat, is oudere zus Ems (14 jaar). Ems heeft 

tot haar elfde levensjaar ook in de jeugd bij RKSV 

Heeze gevoetbald, doch is hiermee enkele jaren 

geleden gestopt. Als zeer speciale reden hiervoor 
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Leer uw kind stap voor stap

met geld omgaan

Open een Zilvervlootspaarrekening én JongWijspakket 

bij RegioBank

 en krijg een Dopper voor je sportdrank

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

Uw bank dichtbij.

Open nu

het JongWijs

pakket

geeft zij op dat ze toch nooit het niveau zou halen 

van Guusje de Best en het dan ook geen zin heeft 

om door te blijven ploeteren (-).

Ems heeft hierdoor beslist geen hekel gekregen 

aan voetbal, volgt nog steeds nauwlettend de 

verrichtingen van broer en zus en kijkt graag 

en geboeid naar voetbal op tv. Ook tracht zij de 

laatste jaren de tennissport onder de knie te 

krijgen en speelt daar in een competitieteam. 

Inmiddels tracht Ems ook het bedrag van haar 

zakcentjes wat op te vijzelen door diverse hand- 

en spandiensten tegen betaling te verrichten.

Wat mij als redacteur van LINK tijdens dit 

interview erg verraste, waren de complimenten 

welke ik ontving van het voltallige gezin voor ons 

fantastische magazine dat door allen van A tot Z 

wordt gelezen. Het spreekt voor zich dat ik deze 

complimenten graag wil delen met de voltallige 

redactie. 

Last but not least betreft natuurlijk de spil in huis 

waar het allemaal om draait; moeder Annet. Op 

sportief vlak gebezigd met tennis en naast haar 

niet geringe huishoudelijke taak erg meelevend 

met de sportieve verrichtingen van haar kroost.

Indien nodig of gewenst is zij graag bereid om 

bij uitwedstrijden de jeugd op de plaats van 

haar bestemming te brengen en is bij menig 

thuiswedstrijd een fanatiek supporter.

Annet vindt haar uitlaatklep vooral in haar 

parttimebaan als HR Manager in een bedrijf 

dat natuurlijke kleurstoffen maakt voor de 

voedingsindustrie. Het bedrijf, GNT International 

genaamd, is gevestigd in Mierlo, de plaats waar 

Annet is geboren en getogen.

Bijna zou ik nog vergeten om het belangrijkste 

familielid te vernoemen welke door het hele gezin 

letterlijk op handen wordt gedragen (zie foto); 

onze trouwe viervoeter Tibetaanse terriër Tibbe.

Dank allemaal voor jullie tijd en gastvrijheid en 

vooral voor jullie positieve bijdrage aan het wel en 

wee van ons clubke.

DE FAMILIE VAN GERWALD VAN LEENDERS
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: WILMA CUIJTEN - ARCHIEF
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Ondernemen
is durven...

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

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

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

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

GUITJENS 
VERZEKERINGEN & RISICOBEHEER

Tegenover mij aan de spreektafel in 
de moderne en strakke aanbouw van 
het onlangs geopende monumentale 
kantoorpand aan de Schoolstraat 2 
(voorheen O.L.School), zit directeur/
eigenaar Rick Guitjens. Inmiddels alweer 
de derde generatie Guitjens die met het 
verzekeringsvirus is behept. 

Evenals vader Guitjens onderschrijft ook zoon Rick nog steeds 

de gevleugelde uitspraak die grootvader Guitjens deed bij de 

oprichting in 1954; “Onze klanten zijn ons bestaansrecht en hebben 

daarom recht op onze aandacht”.

Mede vanwege een nog steeds latent aanwezige aandacht, 

alsmede dankzij het uitdiepen van kennis en het optimaliseren 

van specialisme heeft het bedrijf van Rick Guitjens de laatste 

jaren een imposante groei doorgemaakt. Deze groei is volgens 

Rick met name te verklaren vanwege een bedrijfsmatige aanpak 

waardoor een forse uitbreiding in volume van het bestaande 

klantenbestand kon worden gerealiseerd.

Hiervoor steekt Guitjens veel tijd in een persoonlijke 

serviceverlening richting de vele ondernemingen welke de 

afgelopen jaren klant werden van Guitjens. Serviceverlening 

vindt o.a. plaats d.m.v. periodieke onderhoudsgesprekken met 

de klant waarin risicobeheer - en met name het voorkomen 

van risico’s - steeds vaker het onderwerp van gesprek 

blijken te worden. In dit kader speelt o.a. het wapenen 

tegen en verzekeren van de risico’s als gevolg van mogelijke 

cyberaanvallen een belangrijke factor. In onze moderne 

wereld waarin hackers zeer actief zijn, zijn de gevolgen van 

dit bedrijfsmatige risico niet te overzien en speelt verzekeren 

hierin een steeds belangrijkere rol.

Het spreekt voor zich dat bovengenoemde service eveneens 

van toepassing is op de particuliere klant welke met een 

totaalpakket en voorzien van onderhoudsabonnement 

(totaalrelatie) even zoveel aandacht van Guitjens mag 

ondervinden. Als voorbeeld noemt Rick het zelf ontworpen 

digitale systeem waarbij particuliere klanten automatisch 

een periodieke reminder ontvangen voor een aanstaand 

onderhoudsgesprek of anderszins. Bijkomend voordeel voor 

de particulier betreft bovendien de persoonlijke benadering 

van Guitjens zónder tussenkomst van een callcenter.

Als register-adviseur-in-assurantiën (RAIA) gaat Guitjens 

Verzekeringen graag de uitdaging aan om complexe risico’s 

tegen een scherpe inkoop onder te brengen bij verzekeraars 

waar anderen dit niet lukt. Dat zij hierin succesvol zijn, moge 

blijken uit de diverse positieve recensies welke te vinden zijn 

op hun overzichtelijke website: www.guitjens.nl, het bezoeken 

zeer de moeite waard!

Namens de RKSV Heeze danken wij hierbij Guitjens 

Verzekeringen & Risicobeheer voor haar financiële 

ondersteuning en het in de vereniging gestelde vertrouwen 

en wensen Rick en zijn medewerkers alle succes voor de 

toekomst.

Deze Sponsor in Beeld is deel 1 van een serie 
over de vier bedrijven, professionals in zakelijke 
dienstverlening, die gezamenlijk adverteren op 
de achterzijde van dit blad.
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STILLE 
KRACHTEN 
HEB JE NODIG

RENÉ 
VAN LIEROP
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Hij is niet heel jong met voetballen begonnen. 

Pas in de D-jeugd (10-11 jaar) stroomde hij in. 

Na de C is hij er even uit geweest, maar het 

begon toch weer te kriebelen en hij maakte 

zijn jeugdcarrière vol in de B en de A. Geen 

topprestaties, maar gewoon voetballen zonder 

fratsen. 

Senioren
Bij zijn overgang naar de senioren kwam hij 

in het team van Johan van Bree terecht, het 

toenmalige Heeze 5. Met onderbreking van een 

jaar in Heeze 3, de top in zijn voetballoopbaan, 

is hij altijd in dat team actief geweest en nog. 

Afhankelijk van het totaal aantal seniorenteams 

in de competitie, veranderde het team nogal 

eens van nummer. Als Heeze 7 zijn ze kampioen 

geworden. Er werden 21 van de 22 wedstrijden 

gewonnen. Alleen de laatste wedstrijd, toen ze 

al lang en breed kampioen waren, ging verloren. 

Voor hem was dat een seizoen om nooit te 

vergeten. Hij heeft veel spelers zien gaan en 

komen en toch is het altijd een redelijk hecht 

team gebleven. Met laagvliegers, maar ook 

voormalige selectiespelers. Blijkbaar de ideale 

mix om het lang vol te houden. Nu als Heeze 11 

wordt het wel allemaal wat minder, maar als er 

gevoetbald wordt zijn ze nog redelijk fanatiek. 

Uiteraard is de derde helft ook belangrijk. 

“Tedje”
Zijn bijnaam “Tedje” heeft hij over gehouden 

uit de wagenbouwgroep Haisjo. Daar werd een 

keer een poster opgehangen van de toenmalig 

sterkste man van Nederland Ted van der Parre 

met het hoofd van René er op. Men vond dat hij 

er wel op leek. Die naam is niet alleen binnen 

Haisjo blijven hangen, maar zoals dat gaat in een 

dorp, kennen ze hem nu overal zo. Ook bij onze 

club. 

Vermeld kan nog worden dat hij een keer met 

een jeugdelftal naar een toernooi in Keulen is 

geweest. Als vlagger. Maar dat bleek niet nodig, 

omdat er zonder lijnrechters werd gespeeld. “Ik 

heb me toen overigens toch wel vermaakt, maar 

anders!”, vertelde hij met een stalen gezicht. 

Webteam
Sinds een jaar of vijf is hij lid van het webteam 

van onze vereniging. Ze waren toen al een paar 

jaar bezig. En met de hulp van de mensen die 

het vanaf het begin hebben gedaan, kon hij 

meteen meedoen. Eens in de vijf weken een 

week webdienst is niet al te zwaar, maar het 

dient wèl te gebeuren om de website up-

to-date te houden. Het webteam zet vooral 

aangeleverde nieuwsberichten op de website en 

eventueel Facebook, wedstrijdverslagen, pupil 

Net als de meeste voorgangers van hem in deze rubriek, vindt hij zich 
geen Superpromotor. Wat dan wel, is de volgende vraag. Dat kunnen we 
misschien aan het einde van dit verhaal concluderen.

van de week, etc. (alles behalve wedstrijdzaken). 

Overigens is in 2016 al een keer plaats ingeruimd 

in onze onvolprezen LINK voor een artikel over het 

webteam, dus alles daarover is al eens gezegd. 

Werkzaam leven
In zijn werkzame leven is hij begonnen als 

loodgieter. In die hoedanigheid heeft hij nog een 

handje toegestoken bij de totstandkoming van de 

huidige kleedlokalen. Uiteraard in de avonduren. 

Om medische redenen moest hij daarmee stoppen. 

Met als gevolg een behoorlijke carrièreswitch. Hij 

belandde in de beveiliging. Eerst een paar jaar als 

surveillance medewerker en nu al weer twee jaar als 

bewaker van de gevangenis in Roermond. Daarvoor 

is hij recentelijk naar Bree in België verhuisd om 

beter bereikbaar te zijn. Dat werk bevalt hem prima 

en hij zit in een goed team. Afwisselende diensten, 

waarvan ze in dat team zelf het rooster mogen 

opstellen. En René zorgt er bij die samenstelling 

voor, dat hij in de regel nooit op zondagmorgen 

dienst heeft, want dan moet er gevoetbald worden. 

Desnoods ruilen voor avonddiensten op zaterdag 

en/of zondag, als hij maar naar het sportpark kan.

Dan ben je toch een promotor. Misschien wel geen 

Superpromotor, maar meer een Stille Promotor. 

En stille krachten heb je in een club ook nodig, hoe 

meer hoe liever.
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Er zijn nog wel goede
contacten met zijn
oude voetbalmaten.

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

AANNEMERSBEDRIJF

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

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

Tel. 040 - 2264681   GSM: 06-51770129
E-mail: info@aannemersbedrijfpjcuyten.nlWebsite: www.aannemersbedrijfpjcuyten.nl

VOETBALJARGON 
VOOR BEGINNERS

Er is een aantal begrippen in de wonderlijke wereld van amateurvoetbal, 
die je in het dagelijks leven niet tegen zou komen. Er zou een woorden-
boek moeten komen met daarin alle iconische uitspraken die je hoort 
op sportparken. Dat is er echter nog niet, daarom bij deze een lesje 
voetbalpraat.

Wanneer een speler vindt van zichzelf dat hij niet 

goed in voetballen is, of zich nog brak voelt van 

de voorgaande avond, zal hij zijn eigen positie 

benoemen als: links- of rechtsbank (synoniem: links- 

of rechtsbuiten het veld). Daarmee bedoelt hij dat 

het beter is wanneer deze speler niet in de basiself 

wordt opgenomen. Het kan ook gebruikt worden 

door een plagende ploeggenoot, die het nodig vindt 

om iemand even op zijn letterlijke en figuurlijke plek 

te zetten. Disclaimer: deze posities bestaan niet echt 

en zijn puur beeldspraak.

De exclamatie ‘skiete/rammelen/dóén/knallen!’ 

hoor je vaak van toeschouwers of coaches. Dit 

hoeft helemaal niet te betekenen dat degene met 

de bal in een kansrijke positie staat, integendeel. 

Vaak loopt de voetballer net over de middenlijn met 

twee tegenstanders in zijn nek of is het vanuit een 

onmogelijke hoek. Eerder een kreet van wanhoop 

door de schippers aan wal, dan een succesvolle tip 

die leidt tot een doelpunt. 

Misschien is koppen niet jouw sterkste aspect in het 

spelletje, dat kan goed. Niet iedereen is overal goed 

in, stel je hebt hoofdpijn of je haar zit net zo mooi. 

Toch wordt dat door de hobbyisten om je heen 

niet gewaardeerd. Wanneer je niet of nauwelijks 

springt om de bal te raken, ga je dan kritiek krijgen. 

Bijvoorbeeld: “Daar kan nog geen vloeike onder!”

Dit betekent dat je zo weinig van de grond komt, 

dat er nog geen stukje papier onder je schoenen 

kan worden geschoven. Lekker overdreven en zoals 

altijd keurig verwoord, dit is om de schuwe koppers 

te motiveren de volgende keer wel moeite te doen. 

Succes is hierbij niet gegarandeerd.

Met afstand is dit de bekendste, maar hij blijft 

nog altijd even onbegrijpelijk. Een diepe bal wordt 

gegeven, de speler gaat rennen en de vlag van de 

assistent-scheidsrechter gaat omhoog. Dan zal het 

hele team plus de aanhang in koor roepen: “Hij nie!” 

Al is de spits de enige die voorin staat, ze proberen 

het toch. Zelden is deze claim waar en gegrond, het 

is meestal een excuus voor de slechte pass of timing. 

Om het eerlijk te maken: alle verdedigers steken ook 

altijd hun hand op, zelfs als ze donders goed weten 

dat de aanvaller helemaal niet buitenspel stond. Zo 

sjoemelen we allemaal een beetje, dan blijft het gelijk. 

Omdat niet alle grensrechters altijd even eerlijk zijn, 

kun je die ook niet altijd geloven. Één ding is zeker: 

deze uitspraak hoor je iedere wedstrijd.

Jochem Michels

ÉÉN TWEETJE
Tekst: JOCHEM MICHELS  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN
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Een gewone zaterdagochtend op het sportpark van RKSV Heeze. Een coach van een 
bezoekende club komt onverwacht het wedstrijdsecretariaat binnen lopen en meldt: “Jullie 
kunnen trots zijn op jullie jeugdscheidsrechters, maar dat commentaar langs het veld kan 
echt niet”. Dit is helaas geen incident maar een signaal dat helaas vaker blijkt te worden 
afgegeven.

POSITIEF AANMOEDIGEN
Tekst: HENK THIJSSEN  Beeld: GERNIE HENSELMANS

POSITIEF AANMOEDIGEN…?
HEEL GRAAG!

POSITIEF AANMOEDIGEN
Tekst: HENK THIJSSEN  Beeld: GERNIE HENSELMANS

Voetbalouders:

Het is heel interessant om te zien dat iedere ouder 

de wedstrijd op zijn/haar manier beleeft en ook de 

‘aanmoediging’ van zoon of dochter op een eigen manier 

doet. 

We zien fanatieke ouders die hun kind en vaak ook het team 

aanmoedigen. Zij evalueren de wedstrijd. Van deze groep 

ouders heb je gelukkig een groot deel dat vooral het goede 

ziet in een wedstrijd en het positief houdt. Ze kijken naar 

verbeteringen en moedigen aan. Na de wedstrijd wordt nog 

geëvalueerd maar vooral positief, wat was er goed gegaan of 

ging er beter. 

Echter, we hebben ook te maken met fanatieke maar negatief 

coachende ouders. Zij kijken vooral wat niet goed gaat. De 

kinderen krijgen dit meestal in duidelijke taal te horen. Ze 

wachten vaak niet tot na de wedstrijd, maar ventileren hun 

‘ongenoegen’ al tijdens de wedstrijd. Eigenlijk ontmoedigen 

zij eerder dan dat het aanmoedigen is. Voor de kinderen (en 

zijn. Ze staan gezellig met een andere ouder te praten en 

volgen belangstellend de wedstrijd. Na de wedstrijd knuffelen 

ze hun kind en vaak geven ze dan ook nog een compliment 

over een mooie actie, een goal of hoe goed dat hij/zij zijn/haar 

best heeft gedaan. Je hoort ze bijna niet over het winnen of 

verliezen van de wedstrijd. 

Daarnaast is er nog de groep ouders die we maar af en 

toe zien. Dat kan verschillende (goede) redenen hebben. 

Misschien moeten ze werken, hebben ze meer kinderen bij 

andere sporten, of hebben ze gewoon andere bezigheden. 

Mogelijk geven ze niet zoveel om voetbal. Dat kan allemaal en 

is ook prima.  

Daar waar bij de mini’s en pupillenteams over het algemeen 

een gezonde opkomst is, zie je bij de juniorenteams soms 

wel minder ouders langs de zijlijn staan. Natuurlijk heeft het 

ermee te maken dat de kinderen op een gegeven moment 

niet meer gebracht en gehaald hoeven te worden. Maar 

er zijn gelukkig zeker ouders die blijven komen. Gewoon 

omdat ze belangstelling willen (blijven) tonen, van het 

voetbalspelletje houden, of het gewoon leuk vinden met 

andere ouders langs de lijn. En dat is hartstikke fijn.

Bevoorrecht:

Zonder een waardeoordeel over de rol van de ouder te willen 

geven omdat iedereen op zijn/haar manier het spel beleeft 

en betrokken is, mag wel gesteld worden dat de kinderen 

van ouders die vaak komen kijken en/of positief coachen, 

andere ouders / coaches) is het vaak helemaal niet fijn om 

constant - meestal luid en duidelijk - tijdens een wedstrijd 

te horen wat er allemaal niet goed gaat. Als er dan ook nog 

niet mis te verstane kritiek op onze jonge scheidsrechter 

komt, komt dat niet ten goede aan het zelfvertrouwen van de 

betrokkenen. Dit is precies waar de zin in het intro over gaat. 

Het komt kennelijk steeds vaker voor. 

Naast de groep fanatieke ouders zien we ook nog een groep 

ouders die wel betrokken is, maar die je eigenlijk niet hoort 

tijdens de wedstrijd. Ze vinden het gewoon fijn om erbij te 

toch wat bevoorrecht zijn op het voetbalveld. Deze kinderen 

zullen meer en langer van het mooie voetbalspel genieten 

en groeien in zelfvertrouwen. Echter, de negatief coachende 

ouder beïnvloedt het spel van zijn kind in negatieve zin en 

kan het zelfvertrouwen van het kind juist afbreken. Alhoewel 

ze ruim in de minderheid zijn, kunnen ze de sfeer binnen het 

team, maar ook in de vereniging, in negatieve zin bepalen. 

Coaches:

Voor coaches geldt hetzelfde als voor de ouders (veel 

trainers/coaches zijn immers ouders). Een klein deel van 

de coaches vervult deze rol noodgedwongen om het team 

en daarmee de vereniging te helpen. Dit wordt overigens 

erg gewaardeerd. De meeste coaches daarentegen hebben 

voetbalervaring en willen graag het spelletjes overbrengen. 

Ze behoren tot de groep fanatieke ouders. Uiteraard worden 

zij ook zeer gewaardeerd door de club. Belangrijk is dan 

om positief coachend en niet negatief coachend te zijn. De 

positieve coach benadrukt vooral wat er goed of beter gaat 

en hij/zij stimuleert het team. Dit team zal steeds beter gaan 

voetballen en het zelfvertrouwen in het team zal groeien 

evenals de teamgeest. Belangrijk is dat alle spelers en 

speelsters zelf het voetballen leuk (blijven) vinden. 

Vaak is men zich er niet eens 
van bewust.

“… constant - meestal luid 
en duidelijk - tijdens een 
wedstrijd te horen wat niet 
goed gaat”
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Positief Voetbalklimaat:

Vanuit een gewenst Positief Voetbalklimaat zou de club graag 

zien dat alle ouders en coaches zich niet te negatief uitlaten 

langs de lijn. Maar zo eenvoudig ligt dit niet. Vaak is men 

zich er niet eens van bewust. Het is een karaktereigenschap 

van de persoon zelf, welk gedrag hij of zij bloot zal leggen. 

Alhoewel ze (gelukkig) ruim in de minderheid zijn, willen we 

ons toch richten op de negatief coachende ouder vanwege de 

negatieve impact. Deze zal bewust moeten worden gemaakt 

dat de manier waarop deze aanwezig is tijdens en na de 

wedstrijd averechts werkt op het voetbalplezier van het kind 

of het team. Hij of zij is vaak zelf de oorzaak van het steeds 

minder spelen van zoon of dochter en/of team. Je hoort 

de kinderen zich bijna afvragen: “Heb ik wel goed genoeg 

gespeeld om een fijne zaterdag te hebben?” Dat wil toch 

niemand!

Feedback als goede daad:

Het zou goed zijn als er binnen de club ook feedback zou 

worden gegeven naar de negatief coachende ouder en/of 

coach, zodat deze zich bewust wordt van zijn of haar gedrag 

en de impact daarvan op het kind of team. Vanuit Positief 

Voetbalklimaat gaan we ervan uit dat de betreffende ouder 

dit zelf ook niet wil en daarop soms geattendeerd moet 

worden. Het tippen van een dergelijke ouder mag als een 

goede daad beschouwd worden. Doen!

Scheidsrechters:

Terugkomend op de opening. De vereniging en ook meeste 

ouders en coaches zijn erg blij met onze fantastische 

jeugdscheidsrechters en de begeleiding daarvan. Daar 

mogen we met recht trots op zijn. Helaas horen we toch 

dat sommige reacties van ouders en coaches naar in dit 

geval jeugdscheidsrechters echt niet kunnen. Het is jammer 

dat ze het ook op een negatieve manier ventileren naar de 

13-14-jarige jeugdscheidsrechter toe. Besef dat we allemaal

fouten maken en voor een jeugdige scheidsrechter is het

bijna onmogelijk om een wedstrijd zonder foutjes te leiden.

Als iets niet goed ging, mag het best kenbaar gemaakt

worden, maar het zou fijn zijn om rekening te houden met

de jonge leeftijd van de scheidsrechter. Breek hem of haar

niet af, maar geef op een rustige kalme manier opbouwende

kritiek zodat hij / zij de volgende wedstrijd juist met meer

zelfvertrouwen ingaat. Overigens komt het óók voor dat niet

de scheids een verkeerde beslissing nam, maar dat degene

die kritiek geeft de situatie verkeerd geïnterpreteerd heeft.

Vrijwilligers:

Nog een stapje verder. RKSV Heeze heeft veel vrijwilligers die 

allen met veel inzet en alle goede bedoelingen de club willen 

helpen. Zonder vrijwilligers hadden we geen (florerende) 

vereniging. Ook over de activiteiten die onze vrijwilligers doen, 

hoor je wel eens opmerkingen. Soms gaat dit zo ver gaat dat 

het onze vrijwilligers slapeloze nachten bezorgt. En ook hier 

geldt dat dingen soms zeker beter kunnen. Ja dat klopt en dat 

zal ook zo blijven. Maar waardeer wat ze doen en ga niet alles 

in de negativiteit trekken. Benader het positief. Word een 

“positief coachende fanatieke ouder”.

Boodschap: kijk eens naar jezelf als ouder langs de kant van 

het veld. Welk type ben jij? Mocht je de negatief coachende 

ouder zijn….stop daarmee!
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JO19-1: WEINIG PUNTEN, VEEL INZET

In het seizoen 2017-2018 werd de JO19-1, het 

vaandelteam van de jeugd, voor het eerst in de 

geschiedenis kampioen in de hoofdklasse. Een 

mooie uitdaging voor de huidige lichting JO19-1 

om in de 4e divisie te gaan voetballen. Toch wist 

iedereen dat het heel moeilijk zou gaan worden 

dit seizoen en kijkend naar de stand, kan dat 

beeld helaas niet ontkend worden. Deze lichting is 

wel gewend aan verliezen. Deze jongens moeten 

steeds als eerstejaars spelers in het eerste team 

(omdat er maar enkele tweedejaars zijn). Al vanaf 

de D-jeugd is het veelal hetzelfde liedje: omdat de 

lichting voor hen ook toen kampioen werd in de 

1e klasse, kwamen zij in hun eerste jaar D uit in 

de hoofdklasse. Het resultaat was degradatie in 

het 1e seizoen. Ook in de C-jeugd begonnen ze in 

de hoofdklasse. Toenmalig leider Rob Mutsaerts 

zei, toen ze in één van de laatste wedstrijden 

thuis gelijk speelden tegen Wodan: "Nu hebben 

we ons puntenaantal verdubbeld!" Degradatie 

volgde weer. In de B jeugd: idem dito: eerste jaar 

hoofdklasse en degradatie. En nu in de A: eerste 

jaar zelfs 4e divisie! Tijd om deze jongens inclusief 

verwacht dat het vele verliezen ons zelfvertrouwen 

enorm zou aantasten. Dat valt echter heel erg 

mee. Iedereen pept elkaar wel op en we merken 

ook in wedstrijden dat we het vrijwel iedere 

tegenstander lastig kunnen maken.” 

Buiten de trainingen en wedstrijden om doen de 

jongens ook veel samen. Zo gaan ze vrijwel iedere 

zaterdag naar café Thuys en er zijn regelmatig 

teamavonden bij iemand thuis. “Het is ook leuk dat 

Gijs en Stefan, onze trainers, dan vaak aansluiten. 

We zijn wel een echt en hecht team.”

In een later stadium spreek ik na een 

competitiewedstrijd met o.a. Mathijs 

Veerman, Stan Gerrits en Bram Steenbakkers. 

Laatstgenoemde is twee jaar geleden in Heeze 

komen wonen en meldde zich snel aan bij RKSV 

Heeze. Bram is doelman en ook niet gewend om 

op dit niveau te acteren. “Ik heb op z’n hoogst in 

de 1e klasse gekeept en nu in een keer 4e divisie; 

dat is nogal een stap! Toch vind ik dat we het best 

goed doen qua spel; er valt wat te halen voor ons 

in de rest van het seizoen.” Mathijs vult aan: “Er 

is zeker vertrouwen in deze groep. De meesten 

van ons spelen al heel lang samen. En ook al 

hebben we al veel verloren, we geloven echt in 

handhaving.” Stan is het hier volledig mee eens. 

“Het zou alleen ook wel helpen als we wat meer 

geluk hebben. Tot nu toe zit het niet bepaald mee. 

Maar…we blijven positief gestemd!”

En dan de trainers… Gijs Moerenhout en 

Stefan Gijsbers zijn geen onbekenden binnen 

de vereniging, maar hadden totaal geen 

trainerservaring. Op het eind van het vorig seizoen 

is er een mail naar de volledige selectie, waar zij 

deel vanuit maken, gegaan. Er kwamen “slechts” 

twee reacties binnen, van Gijs en Stefan dus. 

Gijs zag zichzelf eigenlijk in een begeleidende 

trainersstaf wat meer aandacht te geven. Want het 

was zelfs de vraag of er dit jaar een JO19-1 zou zijn. 

Het seizoen werd gestart met 12 man; uiteraard 

veel te weinig voor dit team. Inmiddels is het team 

uitgebreid naar 14 man.

Al eerder sprak ik uitgebreid met de aanvoerder 

van dit team, Jasper Jacobs. Jasper wordt door 

velen als een groot talent gezien. Hoe bevalt 

het hem in dit sportief zware seizoen na het 

kampioensjaar? Jasper vertelt dat het team fysiek 

wat minder sterk is, maar dit team steekt mentaal 

wel prima in elkaar: “We zijn wat meer gewend 

aan het verliezen. We kijken niet op een nederlaag 

meer of minder. We kunnen dus best goed met 

tegenslagen omgaan.” Is het voor hem persoonlijk 

dan niet veel lastiger gezien zijn capaciteiten? 

Jasper heeft immers vanaf de C-jeugd bij Brabant 

United en RKVVO gespeeld. “Ik had inderdaad 

"We zijn een echt en 
hecht team"

"We geloven echt in 
handhaving"

"Het positieve aan deze 
jongens is dat zij er meer 
vertrouwen in hebben 
dan de buitenwacht"

rol, maar toen er geen trainer bleek te zijn, was 

hij snel om. Stefan heeft als enige ervaring ooit 

als maatschappelijke stage de F1 begeleid en 

het toeval wilde dat de jongens van dat team 

nu in de JO19-1 bleken te staan. Aangezien 

beide heren dus geen ervaring hadden in het 

trainersvak werden zij vanaf het begin goed 

ondersteund door Jack Nijs en Ronald Tielemans. 

Veel trainingen worden vooraf met hen besproken 

en ook geëvalueerd. “Jack spreekt individueel 

ook met de jongens en vult ons ook aan bij 

wedstrijdbesprekingen. Ronald laat ons zelf ook 

echt nadenken. Hij vraagt ook regelmatig waarom 

wij bepaalde dingen zo aanpakken en geeft daarna 
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ook zijn mening en tips.” Stefan leidt op dinsdag de 

training en heeft daar zelfs zijn eigen training voor 

opgegeven, aangezien veel jongens niet eerder 

konden komen trainen. Gijs leidt de training op 

donderdag en is dan wat meer wedstrijdgericht 

bezig; Stefan assisteert hem dan. “Het positieve 

aan deze jongens is dat zij er meer vertrouwen in 

hebben dan de buitenwacht. Wij hebben ook het 

vertrouwen gekregen van de jongens. Ook hun 

ouders waarderen onze inzet.” En beide heren 

gaan verder: “Deze jongens staan ook klaar voor 

de club. Denk bijvoorbeeld aan het assisteren 

bij de voetbalschool en aan het verkopen van 

entreekaartjes.” Het mag duidelijk zijn dat er dus 

best wat meer waardering voor deze jongens mag 

komen. “En ook op sportief gebied gaat het best 

aardig. We hebben echt al stappen gemaakt. Bij 

meerdere jongens is er duidelijke groei zichtbaar.” 

En hoewel het erg gevaarlijk is om hier namen te 

noemen, vindt zowel Gijs als Stefan toch dat de 

naam van Stan Gerrits hier genoemd mag worden. 

“Het is een van de jongste jongens van het team, 

hij is zelfs vervroegd overgekomen vanuit JO17, 

maar hij heeft veel potentie!” En dan weer over het 

hele team: “De jongens willen voor elkaar door het 

vuur gaan. Toch is resultaat daarbij heel belangrijk 

en daar ontbreekt het meestal aan. Het omgaan 

met verliezen wordt ook verschillend beleefd. 

Sommige jongens balen zichtbaar; anderen lijken 

daar makkelijker overheen te stappen.” 

Natuurlijk heb ik ook de jongens gevraagd naar 

hun mening over Gijs en Stefan. “Ze doen het 

goed, ze kunnen ons boeien en dat ze maar een 

paar jaar ouder zijn dan wij, is eerder een voordeel 

dan een nadeel. Ze snappen ons ook!”

Onlangs heb ik zelf een wedstrijdvoorbereiding 

meegemaakt inclusief de wedstrijd zelf uiteraard. 

De jongens kwamen al een half uur eerder bij 

elkaar. De trainers wilden namelijk graag de eerste 

seizoenshelft met hen evalueren. Heel spraakzaam 

zijn de meeste spelers niet, maar toch klinkt er 

unaniem dat ze allemaal geloven in handhaving in 

de vierde divisie, eventueel via de nacompetitie.  

Als Gijs het woord neemt voor de wedstrijd 

tegen RKVVO, zie je 14 jongens geconcentreerd 

luisteren. Gijs heeft inhoudelijk wat te vertellen 

en kan de jongens ook goed motiveren. In de 

rust staat het 0-2 voor de gasten uit Oerle, maar 

er is geen wanhoop of paniek te bespeuren in 

het kleedlokaal. De trainers doen een tactische 

omzetting en peppen de jongens nog maar eens 

op. De spelers lijken er ook nog echt in te geloven. 

In de tweede helft komt Heeze een kwartier voor 

tijd terug tot 1-2, maar helaas zit er meer niet in. 

En zonder dat er lacherig wordt gedaan, is de sfeer 

na afloop redelijk. Er had opnieuw een puntje 

ingezeten, maar het lukte net niet. Volgende week 

dan maar weer!

En oh ja: de jongens hebben – met een grote 

knipoog -  toch nog wel een puntje van kritiek 

richting hun trainers: ze willen heel erg graag een 

leuk seizoensafsluitend weekend hebben, maar 

dat moeten de trainers wel gaan regelen! Dus 

Gijs en Stefan: ga op zoek naar een geschikte 

accommodatie om de omgeving daar onveilig te 

gaan maken!

JO19-1
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Er is geen wanhoop of 
paniek te bespeuren in 
het kleedlokaal.
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Trots

Het is de hoogste tijd om onze jeugdredactie 

eens in het zonnetje te zetten. Want wij mogen 

als LINK en ook als club heel blij zijn met deze 

gasten. In ons huidige jubileumseizoen kunnen 

we vol trots melden dat we nu alweer het vierde 

seizoen schrijven met de jeugdredactie! Zij werken 

zelfstandig, dat wil zeggen dat ze zelf bepalen waar 

ze over schrijven. En ze fixen het gewoon telkens 

weer. Dat is toch fantastisch! De jeugdredactie is 

zeker een grote toegevoegde waarde voor de LINK. 

Hiermee is de LINK voor de jeugd leuker geworden 

om te lezen.

Daan Dijstelbloem

Daan maakt al sinds het begin deel uit van de 

jeugdredactie. En dat was bij aanvang seizoen 

2015-16. Toen was hij 13 jaar. Inmiddels is hij 

bezig met zijn vierde seizoen voor de LINK en 

nog steeds vindt hij het hartstikke leuk. In 2015 

wilde Daan sportjournalist worden. Hij voetbalde 

al een tijdje, en hij vond het wel wat om bij de 

jeugdredactie te komen. In LINK 1 van seizoen 

2015-16 kunnen we teruglezen: “Ik ben bij de 

redactie gegaan omdat ik later sportjournalist wil 

worden. Dit leek me dus een goed begin. Thijs 

Slegers is mijn voorbeeld. Ik heb veel zin om mijn 

eerste stukje voor de LINK te schrijven.” Inmiddels 

zit Daan in de examenklas havo op het Strabrecht 

College. Hoewel hij wèl is gaan kijken voor de 

opleiding sportjournalistiek, kiest hij toch voor een 

andere studierichting. Daan: “De journalistieke 

kant van sport is voor mij toch afgevallen als 

studierichting. Maar sportmarketing vind ik wel 

TROTS OP 
ONZE JEUGDREDACTIE
Wat boffen we toch met onze jeugdredactie. Deze wordt bemand door 
twee enthousiaste redacteuren Daan Dijstelbloem (17) en Joep van Mierlo 
(15) en zij worden begeleid door een andere enthousiasteling, namelijk
Jasper Hijdra (19). Met veel plezier pennen Daan en Joep allebei steeds
weer een bladzijde vol in de LINK. Geweldig is dat!

leuk. Ik ga nu kiezen voor de studie Commerciële 

Economie. Van daaruit kan ik altijd nog in de 

sportmarketing verder gaan.” 

Het is niet moeilijk om aan Daans gezicht te zien 

of hij het nog wel een beetje leuk vindt bij de LINK. 

Daan met een smile: “Ik vind het nog steeds heel 

leuk. Je kunt schrijven over allerlei dingen binnen 

de club. Eerst schreven we altijd over een team. 

De leiders zeggen nog steeds “hoi” als ik ze tegen 

komt. Dat is leuk. Soms is het wel een beetje lastig 

om weer een onderwerp te bedenken. Maar als 

ik weet waar ik over ga schrijven, dan lukt het 

meestal wel snel om mijn stukje af te hebben. We 

overleggen ook in onze groepsapp met Joep en 

Jasper.”

Daan was ook een tijdje scheidsrechter. Maar dat 

vond hij niet helemaal zijn ding. Toen hij daarmee 

stopte, wilde hij wel per se doorgaan met de LINK. 

Daan: “Ik vind het belangrijk om iets voor de club 

te doen. Schrijven voor LINK wil ik graag blijven 

doen.” Maar daarnaast blijkt het ook nog erg 

leerzaam te zijn. Want met schrijven op school, 

vooral voor Nederlands, heeft Daan er voordeel 

van. Hij schrijft gewoon makkelijker. Zo snijdt het 

mes dus aan twee kanten!

Joep van Mierlo  

Joep debuteerde als 12-jarige (!) bij de LINK. In 

nummer 9 van seizoen 2015-2016 schreef hij een 

mooi verslag over het kampioenschap met zijn 

toenmalige team de D2. Vanaf toen bleef hij vaste 

waarde in de jeugdredactie. Hij wist al vroeg dat 

hij sportjournalist wilde worden. Inmiddels is Joep 

15 jaar en hij is nog steeds vastberaden om dat 

doel te verwezenlijken. Heel bewust is hij bezig 

om ervaring op te doen. Hij heeft via zijn vader 

kunnen regelen dat hij een keer met Thijs Slegers 

mocht praten. Dat vond hij heel bijzonder. Naast 

schrijven voor LINK heeft hij ook al een paar keer 

geschreven voor Heeze24. Joep: “Ik wil ervaring 

opdoen en beter worden. Daarom vind ik het fijn 

om feedback te krijgen. Laatst had ik een stuk 

geschreven voor Heeze24 over Lorenzo Doezé 

(darten) en over basketbalkampioenen. Over het 

laatste stuk heb ik feedback en tips gekregen van 

Thijs Slegers. En dat vond ik hartstikke tof. Daar 

had ik echt wat aan.”

Joep heeft best veel inspiratie. Toch kan het soms 

even lastig zijn om een onderwerp te bedenken. 

Hij legt uit: “In onze appgroep overleggen we. Als 

ik een idee in mijn hoofd heb, dan maak ik een 

plan wat ik op papier wil hebben. Als ik het voor 

mezelf duidelijk heb, gaat het schrijven snel.” 

Ondergetekende is benieuwd wat Joep nu echt 

heel leuk vindt om over te schrijven. Hij antwoordt: 

“Laatst het interview met Emiel Bancken, die sinds 

dit seizoen voetbalt bij FC Eindhoven, dat vond ik 

hartstikke leuk om te doen. Ik was benieuwd naar 

een aantal dingen en die heb ik gevraagd aan 

Emiel. En dat kun je lezen in de LINK.”

Joep zit in havo 3 op het Augustinianum. Op school 

weet zijn leraar Nederlands (overigens (nog) niet 

“Thurly”) dat hij graag verder wil met schrijven en 

journalistiek. Soms krijgt hij extra opdrachten. 

Hij merkt ook dat dat het schrijven steeds beter 

gaat. Op mijn vraag of Joep het schrijven bij LINK 

nog steeds leuk vindt komt een volmondig en 

overtuigend “JA”. Hartstikke fijn! 

Naast het schrijven is Joep overigens ook nog 

actief als keeperstrainer. Om de week geeft hij 

keeperstraining aan drie keepertjes. Wat is het 

toch mooi als jeugdigen zich al zo inzetten voor 

ons mooie clubke.

10E JAARGANG LINK
Tekst: GERNIE HENSELMANS  Beeld: EGON VAN DER LINDEN & GERNIE HENSELMANS
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Waarom jeugdredactie? 

In 2015 hoorden we bij de eindredactie dat de 

jeugd van RKSV Heeze de LINK vooral een blad 

vond voor “oudere mensen” en dat de ze ons 

magazine eigenlijk amper lazen. Dat vonden Johan 

van de Water en ondergetekende erg jammer. 

Immers, de jeugd is de toekomst. En we vonden 

dat de LINK ook voor de jeugd leuk moest zijn. 

Dus we gingen nadenken over hoe we konden 

bewerkstelligen dat de jeugd de LINK wèl meer zou 

gaan lezen. Uiteindelijk besloten we om te gaan 

starten met een echte jeugdredactie, waarbij de 

jeugd zelf mocht bepalen waar ze over zouden 

schrijven. We waren blij dat we Ruud Leijssen 

bereid vonden om de jeugdredactie aan te sturen. 

Ruud schreef al voor de LINK. Daarnaast vonden 

we Daan Dijstelbloem als jonkie, en Berit Varekamp 

als 17-jarige bereid om te gaan schrijven. Berit had 

een aantal jaren gevoetbald bij de meiden. Verder 

hadden we Victor Coffa al als LINK fotograaf en ook 

Lonneke Nuijten was enthousiast om geregeld op 

zaterdag met haar camera langs de lijn te staan. 

Fantastisch!!! De jeugdredactie was geboren en 

vanaf het eerste nummer van seizoen 2015-16 

gingen ze elke LINK aan de slag. Met succes!  

Verloop

In verband met studie, werk en andere 

verplichtingen haakten Berit en Victor in de loop 

van het eerste seizoen van de jeugdredactie af. 

Later moest Lonneke jammergenoeg ook stoppen 

i.v.m. studieverplichtingen. Gelukkig konden we de

fotografie binnen de redactie opvangen. De laatste

twee pagina’s (“zaterdagimpressie”) bleven gevuld

met (actie)foto’s van de jeugdspelers.

Ruud, Daan en Joep bleken een stabiele 

jeugdredactie en zij vonden het alledrie hartstikke 

leuk om te doen. Onder aanvoering van Ruud lukte 

het telkens om de stukjes voor LINK te schrijven. 

Aan het einde van afgelopen seizoen stopte hij 

helaas. Dit lichtte hij toe in zijn laatste artikel 

“Schriftelijk Afscheid” in LINK 9. Ruud heeft een 

geweldige bijdrage geleverd aan ons blad. Door 

zijn leuke stukjes die hij scheef maar zeker ook 

door zijn typische manier waarop hij de jeugd 

begeleidde. Chapeau Ruud! 

Opvolging

We moesten op zoek naar een opvolger voor Ruud. 

Gelukkig vonden we die in Jasper Hijdra. Jasper 

is zelf niet zo van het schrijven, maar hij vindt 

het wel hartstikke leuk om jeugd te begeleiden 

(ook hij begeleidt en traint al enkele jaren een 

pupillenteam). Bescheiden als Jasper is, vindt hij 

dat de jeugdredactie bestaat uit Daan en Joep. 

Jasper: “Ik app wat de deadline wordt, vraag soms 

hoe ver ze zijn, en af en toe sparren we even 

over een onderwerp. De rest doen ze helemaal 

zelf.” Maar voor de jeugd is het zeker fijn dat ze 

kunnen terugvallen op Jasper. Daarom: hartstikke 

fijn Jasper dat je dit wilt doen! Net als Ruud wil 

Jasper zich overigens ook verder bekwamen in het 

trainersvak. 

Gastschrijvers

Hoewel de jeugdredactie nu goed bezet is staan 

we altijd open voor jongens en meiden die ook een 

keer wat willen schrijven in de LINK. Zo ontvingen 

we een paar jaar geleden een leuk stukje van Mats 

de Graaff en dat is toen gepubliceerd. Hartstikke 

leuk! 

Jongens en meisjes, als jullie het leuk vinden om 

een keer te schrijven voor de LINK, meld je dan! 

Spreek iemand van de redactie aan of stuur een 

mailtje naar link@rksvheeze.nl . We zien je reactie 

met veel interesse tegemoet. 

Compliment

Tot slot wil ik nogmaals mijn complimenten geven 

voor de jeugdredactie en iedereen die er de 

afgelopen jaren een bijdrage aan geleverd heeft. 

Het is en blijft belangrijk dat de LINK een blad is 

VOOR alle leden, jong en oud, en dat het gemaakt 

wordt DOOR leden, jong en oud. De jeugd heeft 

een vaste plek veroverd ons blad. Dat maakt ons 

blad completer en dat is toppie!

Tot slot: RKSV Heeze waardeert het ontzettend dat 

jeugdigen iets willen doen voor onze club.  

Wil je ook wat doen? Meld je vooral en probeer het 

gewoon een keer! Het is leuk en ook leerzaam!  

10E JAARGANG LINK
Tekst: GERNIE HENSELMANS  Beeld: EGON VAN DER LINDEN & GERNIE HENSELMANS
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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.

ARTIKEL BJÖRN VD DOELEN

VOETBALOUDERS

Bron: Youtube - Björn van der Doelen legt voetbalouders uit hoe het wèl moet

“Beste voetbalouders / trainers,

Laten we efkes bij het begin beginnen. Wij maken 

kinderen omdat wij dat zelf zo graag willen, dat 

is heel erg egoïstisch. Dat kind heeft nergens om 

gevraagd, niet om dit leven, niet om deze ouders. 

Dat jong wordt geboren en dat is al een heel gedoe 

en zal in het beste geval de komende 80, 90 jaar zich 

door dit tranendal zien heen te worstelen. En alsof 

dit nog niet moeilijk genoeg is voor dit jong gaan 

wij als ouders van dat jong ook nog van alles eisen. 

Goede cijfers op school bijvoorbeeld, al kun je dat 

nog enigszins verkopen door te zeggen “we willen 

een goede toekomst voor ons kind”. Hoewel daar 

ook nog veel over te zeggen valt, maar dat is een heel 

ander verhaal.

Maar waarom wij als ouders in godsnaam als een stel 

schreeuwende, negatieve, kansloze, meedogenloze 

klootzakken langs een voetbalveld moeten gaan 

staan om onze kinderen uit te kafferen omdat ze 

de bal niet lekker in de loop aanspelen is mij een 

compleet raadsel. Laten we even  voorop stellen dat 

de kans zeer groot is dat jullie - ouders en trainers - 

zelf voor geen meter kunnen voetballen. 

Jullie kunnen misschien denken van wel, maar jullie 

kunnen er geen kloot van, jullie hebben er zelfs 

de ballen verstand van en toch denken jullie te 

kunnen eisen van jullie kind of spelertjes dat het 

presteert, wat dat ook mag betekenen. Als een kind 

het Downsyndroom heeft of zwaar autistisch is, dan 

accepteren we dat het kind op een bepaald niveau 

acteert, dan kunnen we hem aanmoedigen en 

positief coachen. Maar als het jong geen geestelijk 

of lichamelijk handicap heeft dan verwachten we 

wel dat het jong boven zijn kunnen presteert en 

waarom in godsnaam? Doe toch normaal man! Dat 

joch wil gewoon voor zijn plezier een beetje tegen 

een bal trappen en na de wedstrijd een broodje 

kroket en een Fristi. En dan ga jij je eigen frustraties 

langs het voetbalveld staan afreageren en dat zou 

naar mijn mening bij wet verboden moeten worden. 

Bij wet verboden moeten worden, stelletje eikels 

met uw negatieve gelul en uw eigen gefrustreerde 

pathetische k*tleven. Het enige wat we aan die jong 

kunnen, mogen en moeten vragen is dat ze zich even 

netjes en fatsoenlijk gedragen. Netjes luisteren, met 

zijn allen samen een goal versjouwen, shirtjes na 

de wedstrijd niet binnenste buiten, niet richting de 

tas flikkeren, maar gewoon netjes in de tas stoppen 

omdat moeders die voor hun staat te wassen. En 

na de wedstrijd de scheids een handje geven, dank 

je wel scheids, gewoon normaal fatsoenlijk gedrag. 

Maar daar hoor ik jullie nooit over. Nee er moet 

gewonnen worden. Doe toch eens normaal man, 

gun dat menneke of meiske op zaterdagochtend dat 

uurtje dat ze alle sores, die ze jong als dat ze zijn al 

hebben, efkes lekker van zich af kunnen voetballen. 

En ga zelf iets leuks doen met uw leven of ga een 

keer voor een hele grote spiegel staan en schreeuw 

dan maar zo hard als je kan “Nee, gij bent lekker 

bezig”. 

Dank u wel. “

"Moest bij de wet 
verboden worden"

Opmerking:
Het stukje is te vinden op Youtube onder “Bjorn van der 

Doelen voetbalouders”

https://www.youtube.com/watch?v=r6UDPvhKa04
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Vijftien jaar geleden ben ik begonnen met vlaggen 

bij Heeze. Dat doe ik nog steeds. Verder ben ik nooit 

gekomen. Dat is nou niet echt wat je noemt: carrière 

maken. Zo’n Mourinho pakte dat veel beter aan. Hij 

begon als tolk bij Barcelona. Daar zijn mooie beelden 

van op YouTube. Op een persconferentie zit hij naast 

hoofdtrainer Robson en vertaalt zijn zinnen van het 

Engels naar het Spaans, en andersom. Hij doet dat 

emotieloos en met een chagrijnig gezicht. Zo ging 

dat ook op het trainingsveld. Hij moet na een tijd 

gedacht hebben: dit is ook niks en bedacht toen een 

plan om carrière te maken. Hij vertaalde de zinnen 

van Robson helemaal niet, maar zei iets heel anders 

in het Spaans. De spelers vonden dat de teksten 

van Mourinho veel verstandiger waren dan die van 

Robson, en zo is Mourinho zelf trainer geworden. Dat 

begon bij een eenvoudige club, maar als je hogerop 

wilt is er nog iets nodig. “Je moet zorgen dat ze een 

hekel aan je hebben”, zo luidt zijn carrière-advies, 

“dan staan de topclubs in de rij. Dat heb ik van Louis 

van Gaal geleerd.” 

Op die manier carrière maken zit er voor mij niet 

in. Ik spreek geen Spaans en op trainingen heb ik 

nog nooit iets gezegd wat spelers wel een goed 

idee leek. Kortom, ik moet het anders aanpakken. 

Ik heb een stressconsulent, een leefstijlcoach en 

een vitaliteitsgoeroe in de arm genomen om mijn 

carrière een boost te geven. Maar dat valt toch wat 

tegen. Van de leefstijlcoach moet ik de dagelijkse 

rollade met cranberryjus en satésaus afzweren. De 

stressconsulent wilde mij met dieptemassage de 

chronische spanning van spieren als gevolg van een 

verloren wedstrijd losweken. En de vitaliteitsgoeroe 

adviseerde mij kantooryoga en een antiburnout-

bootcamp. Dat gaat ‘m niet worden. 

Misschien dan een impuls voor mijn carrière als 

scribent. Ik schrijf al jaren stukjes voor Link. Ook 

daar ben ik geen stap verder mee gekomen. Geen 

nominatie voor de Librisprijs of niks. Ook niet een 

keer mogen aanschuiven bij DWDD, waar toch 

ongeveer heel Nederland inmiddels aan tafel heeft 

COLUMN GRASPOL

gezeten. Ik ga het anders aanpakken. Ik ga andere 

woorden gebruiken. Dat schijnt hip te zijn.

Het woord ‘ja’ wordt al eeuwen gebruikt. Iemand 

zegt: ‘Dat was een leuke wedstrijd’. En dan zeg jij: ‘ja.’ 

Dat ging in de middeleeuwen al zo. 

“Dit is een mooi schavot.” 

-“Ja.” 

Maar dit ging in 2017 ineens vervelen. In plaats van 

‘ja’ gingen mensen ineens ‘echt wel’ zeggen. 

“Het veld is een beetje drassig.”

-“Echt wel.”

Toen ineens iedereen dit ging zeggen, was het niet 

cool meer en zijn mensen weer iets nieuws gaan 

verzinnen (terug naar ‘ja’ kan echt niet meer). Nu zegt 

iedereen ‘Eens.’

“Het bier smaakt een beetje raar vandaag.”

-“Eens.”

Ik ga nieuwe woorden verzinnen. Da’s vast goed voor 

mijn carrière en voor de oplage van de Link. Rappers 

doen aan straattaal en verdienen daar prima aan. Je 

hoeft alleen maar heel kwaad teksten te scanderen 

met nepmuziek op de achtergrond.. Erik ten Hag 

spreekt ijltaal tegen een uitstekend salaris. Ik ga voor 

wartaal. Da’s lekker verwarrend. Dat is niet helemaal 

origineel, want Cruijff deed niet anders. Vooral als 

ik er ook nog eens heel moeilijk bij ga kijken, gaan 

ze er diepe betekenissen in zoeken die er helemaal 

niet inzitten. Zo is Bob Dylan ook groot geworden. Hij 

kreeg er vorig jaar zelfs de Nobelprijs voor literatuur 

voor. Ik zie het helemaal zitten. Doorgaans wordt 

wartaal veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, 

drugsgebruik of een hersenaandoening, 

maar mij lukt het zo wel. Ik ben heel goed in 

onsamenhangende praat en bombastisch gebazel.. Ik 

heb de titel van mijn eerstkomende artikel in wartaal 

al klaar: ‘Vaandelteam klooft zompig raasvoetbal.’ 

Graspol

VAANDELTEAM KLOOFT 
ZOMPIG RAASVOETBAL

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
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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 

CLUBPAGINACLUBPAGINA

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: 

VOG
Als het goed is hebben al onze vrijwilligers die contact 

hebben met jeugdleden onder 18 jaar, een email ontvangen 

vanuit de club om je VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te 

vragen. Via een linkje in die email kun je inloggen met je DigiD 

en dan kun je je VOG aanvragen. Het is heel gemakkelijk en 

binnen enkele minuten gebeurd. 

Zodra de VOG geaccepteerd is ontvang je deze thuis in de 

brievenbus. Stuur hem dan s.v.p. zo snel mogelijk door naar 

vog@rksvheeze.nl. Je mag ‘m ook in onze Postbus 32 doen 

(die vind je bij Albert Heijn).

Mocht je de email niet ontvangen hebben, laat dit dan zo 

snel mogelijk weten via bovenstaand emailadres. Hartelijk 

dank voor je medewerking namens de VOG commissie.

RKSV Heeze is verheugd te kunnen melden 
dat het een samenwerkingsverband met 
PSV heeft gesloten.

Vanaf begin februari 2019 is RKSV Heeze Standaard Amateur 

Partner van PSV. Het partnerschap levert club en leden speciale 

voordelen op, waarvan de basis ligt in kennisdeling, maatschappelijke 

betrokkenheid, voordeel en beleving.

Samenwerking, kennisdeling en betrokkenheid

PSV gaat ons helpen door haar kennis ter beschikking te stellen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van spelersontwikkeling, sponsoring 

en medische zaken maar ook bij maatschappelijke projecten. 

Daarnaast geeft de nieuwe samenwerkingsvorm diverse voordelen en 

belevingsaspecten voor onze leden. Onze club zal van deze knowhow 

gaan profiteren, omdat wij onszelf hebben aangesloten bij het nieuwe 

programma.

Verloten gesigneerd shirt

Na het ondertekenen van het contract met PSV ontving onze 

voorzitter Paul Krieckaert een gesigneerd PSV shirt. Dit zal verloot 

worden onder jeugdleden die zich als vrijwilliger inzetten voor RKSV 

Heeze. Wie de gelukkige wordt maken we nog bekend!

Voetbalschool weer van start.

Na het succes van vorig jaar is besloten besloten om ook dit seizoen 

trainingen aan te bieden in de voetbalschool van RKSV Heeze. Deze 

is bedoeld voor spelers van JO8 t/m JO13. Het betreft 7 trainingen op 

zondagmorgen van 10.30 u – 11.30 u, vanaf eind maart tot eind mei. 

De kosten zijn € 20,-. De trainingen worden verzorgd door ervaren 

trainers, o.a. selectiespelers/trainers. Tijdens de trainingen ligt de 

nadruk op de individuele ontwikkeling. Veel technische oefeningen, 

trucjes en balcontacten.

Veel plezier iedereen bij de voetbalschool!

Boek Jo Bosmans
Op 23 februari heeft Jo Bosmans zijn boek gepresenteerd. Jo heeft een 

boek geschreven over zijn leven. Heeze24 heeft een mooi verslag gemaakt 

van de presentatie. Wij verwijzen u naar de website van Heeze24.
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

Uw
supermarkt

  in hartje 
Heeze.

Al vaker hebben wij met de jeugdredactie 

laten weten hoe blij we zijn met jeugd die 

zich inzet voor de club. Vandaar dat we er 

een keer eentje uitpakken die ook zijn best 

doet voor de club. Wout van Hoek. Hij zet 

zich, sinds dit seizoen, elke maandag in om de 

JO11-1 training te geven. En wie weet gaan we 

hem nog meer avonden en middagen op de 

club zien in de toekomst.

Wout voetbalt zelf in de JO17-2. Hij moet elke 

maandag en woensdag ook zelf trainen. Daarom 

vindt hij het makkelijk om training geven te 

combineren met sport, werk en school. Het enige 

nadeel ervan, Wout moet iedere maandag na 

school snel eten, training geven en dan zelf trainen. 

Hij voegt er wel aan toe dat hij het met plezier 

doet. Wout geniet ervan om training te geven aan 

de jonkies.

Een aantal maanden geleden werd Wout benaderd 

door Mark de Graaff, met de vraag of hij misschien 

geïnteresseerd was om assistent trainer te 

worden. Hij had hier eigenlijk nog niet zo vaak 

over nagedacht, maar het sprak hem eigenlijk 

wel aan. Ook had Wout al enige tijd de behoefte 

om iets voor de club te doen. 2 vliegen in 1 klap 

dus. Hij krijgt veel tips van de trainers, maar mag 

ook eigen oefeningen uitleggen aan de kinderen. 

Wout: “Ik vind het leukste aan training geven om 

een opdracht uit te leggen die iedereen daarna 

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM

snapt en goed uitvoert. Als je dan keer op keer 

verbetering ziet bij de spelers dan is het helemaal 

mooi.”

Tot nu toe bevalt het Wout wel om jeugdtrainer 

te zijn. Hij leert er zelf ook nog van, daarom vindt 

hij jeugdtrainer zijn een aanrader voor andere 

jongens van zijn leeftijd. Wout geeft aan dat hij 

heeft geleerd hoe je voor een groep moet staan en 

kan zorgen dat iedereen zijn aandacht erbij houdt. 

Door de tips van de andere trainers en de ervaring 

die hij de afgelopen trainingen heeft opgedaan 

mag Wout steeds meer zelfstandig doen. Dit is ook 

wel nodig, want Wout is op het moment een cursus 

aan het volgen bij de KNVB. Als hij deze cursus 

heeft afgerond heeft weet Wout voortaan efficiënte 

trainingen te geven. Ook leert hij bij deze cursus 

hoe hij op een goede manier de training aan de 

spelers uit kan leggen. 

Als Wout genoeg ervaring opgedaan heeft en de 

cursus heeft afgerond wil hij zelf een eigen team 

trainen. Hij wil dan samen trainer/leider worden 

met zijn vriend Jop Duijts, die het zelfde traject 

volgt.

Namens de jeugdredactie wensen wij Wout nog 

heel veel succes toe en hopelijk gaan we nog veel 

van hem horen.

WOUT VAN HOEK, 
EEN GEDREVEN 
JEUGDTRAINER
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Zaterdag 9 februari begon de 2e 

competitiehelft voor jo15-1 van Heeze, uit bij 

de Beerse Boys. Eerder dit seizoen werd het 

duel uiteindelijk 3-3, dus het beloofde weer 

een mooie wedstrijd te worden met veel 

spektakel en met een bizar eind! 

Bij het inspelen merkte je al dat het weer niet 

bepaald mee zat. Door de wind werd het al lastig, 

de bal lag maar niet stil. Ook regende het zo af 

en toe even waardoor iedereen zeiknat aan de 

wedstrijd begon.

Het begin was direct fel. Na amper een paar 

minuten voetballen, kwamen de Beerse Boys 

goed op wat helaas leidde tot de 1-0. Nog geen 

vijf minuten later lag de bal er al weer in, maar nu 

in het voordeel van Heeze. Door een mooie vrije 

trap werd de bal knap afgemaakt door de aanvaller 

Niels van den Broek: 1-1.

De rest van de eerste helft vielen geen goals meer. 

Er werden vooral harde duels op het middenveld 

afgewerkt. In de rust werd ook al aangegeven 

dat we meer de duels aan moesten gaan, maar 

moesten oppassen voor de scheidsrechter. Deze 

floot vrij snel voor een overtreding, vaak tegen ons 

maar ook nog wel eens met ons mee.

minuten was de scheidsrechter te eigenwijs om 

onze spelers er weer terug in te laten komen en 

dus bleven we maar steeds met 9 man spelen. Na 

ongeveer 13 minuten begon iedereen te roepen 

dat ze nu toch weer echt in het veld moesten 

komen maar de scheids deed zoals gewoonlijk 

helemaal niks!

Na 17 minuten werd iedereen echt boos en 

ontstond er een heel onaangename sfeer. Tot het 

absolute diepte punt: door het goed verdedigen 

verdiende Heeze een ingooi, natuurlijk werd 

er gevraagd wanneer onze spelers er weer 

in mochten. De oude man was het zat. Onze 

verdediger die moest ingooien kreeg ineens een 

gele kaart, wat nergens op sloeg. Uiteindelijk deed 

de scheids nog leuker om hem zelfs een rode kaart 

te geven!

Toen was iedereen er klaar mee: Onze trainer 

haalde ons verstandig allemaal van het veld af en 

de wedstrijd werd gestaakt. Natuurlijk konden de 

jongens van Beerse Boys het toen niet laten om 

even ruzie met Heeze te gaan zoeken, waardoor 

het nog minder gezellig werd. Uiteindelijk is de 

wedstrijd gestaakt en er wordt nu gekeken wat 

we moeten doen. In ieder geval is de wedstrijd in 

een 1-1 stand geëindigd. Wat een begin van onze 

tweede competitiehelft!!!
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WAT EEN RARE START!
De tweede helft begon ook weer fel net als de 

gehele eerste helft, alleen was de scheids de 

tweede helft nog strenger. Er mochten geen heel 

felle duels meer plaatsvinden. Hij floot nog sneller 

af dan eerst. Uitworpen werden bijvoorbeeld ook 

vaak teruggefloten door de scheids.

Natuurlijk ben ik als de keeper van het team niet 

helemaal onpartijdig, maar na een tijdje in de 

tweede helft begon de scheidsrechter erg in ons 

nadeel te fluiten, wat tot heel rare incidenten 

leidde: Heeze kreeg een corner die goed werd 

uitverdedigd. Beerse boys zou niet mogen 

counteren met hun snelle spelers voorin dus er 

moest iets gedaan worden. Onze middenvelder 

maakt daardoor een slimme overtreding om het 

spel even stil te leggen, zodat er geen counter 

kon ontstaan. Maar de scheidsrechter dacht daar 

anders over. Hij gaf geel aan onze middenvelder. 

Niemand was het er mee eens en er ontstond 

geen goede sfeer. Daarnaast kreeg iemand van ons 

team ook geel doordat hij de bal weg schoot. Dus 

10 minuten met maar negen man spelen.

Vanaf dat moment was het geen wedstrijd meer. 

Iedereen verdedigde zeer fel mee en er werd veel 

tijd gerekt. Heeze deed dat goed en het bleef de 

volle 10 minuten nog steeds 1-1. Maar na die 10 
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