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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

CORONA

Tot en met Link 5 van 2020 draaide de wereld nog 
“normaal”. Ik zet het tussen aanhalingstekens, omdat 
het enige normale “steeds meer en steeds sneller” 
was. Dat is nu even tot een abrupt einde gekomen en 
hopelijk leren we er iets van.

Het effect op onze club is natuurlijk in de eerste 
plaats het voortijdig stoppen van de competitie, 
terwijl we net een periode van slecht weer en dus 
veel afgelaste trainingen achter de rug hadden. 
Daarnaast hebben we ook een groot vraagteken 
staan achter de viering van ons 90-jarig jubileum. Op 
het moment dat ik dit schrijf, heeft de overheid nog 
geen standpunt ingenomen voor activiteiten ná 1 juni 
2020. Maar we houden u op de hoogte via de social 
media.
Ook financieel heeft het natuurlijk de nodige 
consequenties, maar het zal ons geen problemen 
opleveren. Het enige goede nieuws is, dat we nu al 
vroeg met groot onderhoud kunnen beginnen. 

Vorige keer heb ik aangekondigd dat we onze leden, 
vrijwilligers, ouders en trainers zouden vragen naar 
verbeterpunten voor de club. Precies op dat moment 
sloeg Corona toe en is dat vertraagd. Desalniettemin 
gaan we er mee door en komen we terug met 
nieuws, zodra dat er is.

Het Masterplan Lambrek lijkt te 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, maar we kunnen geen 
ijzer met handen breken. Kortom: wordt vervolgd.

Op dit moment zijn we de samenwerking met DOSL, 
voor wat betreft vrouwen- en meisjesvoetbal, aan 
het evalueren. We zitten daar met alle betrokkenen 
om de tafel en we staan positief in het continueren 
van de samenwerking. We moeten vooral wat 
organisatorische zaken regelen, en, zoals wel vaker 
geschreven in deze intro, dat is best nog een opgave: 
het vinden van vrijwilligers…

Goed nieuws is de sponsorovereenkomst met 
Rabobank. Zij worden de nieuwe shirtsponsor voor 
(uiteindelijk) alle teams, en daar zijn we heel gelukkig 
mee. 

Rest mij om u allen te wensen:
blijf gezond en stay safe. 

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert
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PVC
Linoleum

Tapijt
Plinten

Gietvloeren

Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527

Email: raymondspaan@outlook.com
Windrecht 7     5591 KW     Heeze

volg ons op Facebook

SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: GERNIE HENSELMANS

R. SPAAN VLOEREN
Bijzonder hartelijk word ik deze 
carnavalsmiddag ontvangen door de voltallige 
familie Spaan bestaande uit gezinshoofd 
Raymond, de meewerkende echtgenote, twee 
jonge opgroeiende kinderen en hun kwispelende 
huisdieren. Wat me als eerste opvalt wanneer 
ik de huiskamer betreed, is de bijzonder mooie 
PVC-vloer, voorzien van een fraaie eikenhout-
look, vakkundig gelegd in een fraai motief. 
Slijtvast en toekomstbestendig. Hier is dus door 
de familie Spaan wel degelijk over nagedacht. 
Tegelijkertijd heb ik hiermee de link gelegd met 
het eigenlijke doel van mijn bezoek.

Zes jaren geleden zijn Raymond en zijn gezin 
neergestreken in Heeze en tot ieders genoegen 
even zo veel jaren woonachtig in hun fraaie 
huis aan de Windrecht 7 te Heeze. Vanuit 
dit adres stuurt Raymond sinds drie jaar zijn 
zelfstandige onderneming R.Spaan Vloeren aan 
nadat hij daarvoor gedurende twaalf jaar zijn 
specialistische praktijkervaring heeft opgedaan 
in de vloerenbusiness. Zelf noemt Raymond zich 
‘stoffeerder’ maar ik bezig liever het woord ‘ allround 
vloerenspecialist’. 

Op mijn vraag over welk soort vloeren het betreft, 
krijg ik van Raymond het antwoord dat het hier 
handelt over ALLE vloeren behalve hout en steen. 
Als voorbeeld noemt hij de eigentijdse en zeer 
duurzame PVC-vloer. Maar ook voor marmoleum, 
rubber, vinyl, tapijt, gietvloeren en coatings van 
hoogwaardige kwaliteit en van gerenommeerde 
producenten zijn we bij R.Spaan Vloeren op het 
juiste adres. En dit alles in diverse maten, kleuren 
en structuren voor zowel de particuliere dan wel de 
industriële sector, zowel op gebied van nieuwbouw 
als renovatie.

Met name aan een gedegen voorbereiding hecht 
Raymond grote waarde want alleen hierdoor 
wordt een goede basis gelegd voor een optimaal 
eindresultaat.  We denken hierbij vooral aan het 
realiseren van een vlakke, strakke ondergrond welke 
wordt verkregen door het uitvlakken (egaliseren) van 
de ondervloer. Eén adres voor egalisatie, afwerkvloer 
en plinten. ‘Alles onder één dak’ luidt dan ook het 
motto van R.Spaan Vloeren.

Na opname door Raymond op locatie, waarbij 
de klant kan kiezen uit een groot arsenaal stalen, 
projectfoto’s, technische kenmerken e.d., volgt een 
geheel vrijblijvende offerte.

De orderportefeuille van R.Spaan Vloeren zit goed 
gevuld met opdrachten uit de regio maar ook van 
elders. Bijna 100% van deze orders heeft het bedrijf 
te danken aan mond-tot-mondreclame hetgeen 
natuurlijk wel iets zegt over een zeer tevreden 
klantenkring. Ondanks deze drukte tracht Raymond 
de lijnen met de klant kort te houden en nieuwe 
klanten binnen vier weken na opdracht te bedienen. 
En dan het liefst op ’n wijze waar de klant blij van 
wordt.

Sinds kort steunt R.Spaan Vloeren de RKSV Heeze 
financieel middels een advertentie in ons LINK-
magazine waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Wij 
wensen dit jonge bedrijf dan ook heel veel succes 
voor de toekomst en een vruchtbare samenwerking 
met de RKSV Heeze toe.

Wilt u meer informatie over dit mooie bedrijf, 
bel dan met Raymond op 06-27048527 of mail 
raymondspaan@outlook.com
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THUIS BIJ DE FAMILIE SNOEIJEN

Djim

De vierjarige Djim vertelt mij dat zijn oom, 
Joost (ook geen onbekende bij RKSV Heeze!) 
hem heeft getraind en dat dat heel leuk was! 
Nu traint papa Ad hem soms ook. Djim kan 
ontzettend goed doelpunten maken in de 
JO-7, maar als een aanvaller van de tegenpartij 
dreigt te gaan scoren, kan hij ook heel goed 
verdedigen. Vooral het maken van slidings is 
Djims specialiteit en voordat ik er ook maar 
om heb durven te vragen, krijg ik midden in de 
woonkamer een demonstratie daarvan. Ik ben 
onder de indruk! 

Ik loop in een nogal treurig weertype naar de voordeur van het prachtige huis van de 

familie Snoeijen en ik bel aan. De deur wordt opengedaan door de benjamin van het gezin, 

Djim. Ik word hartelijk ontvangen door hem en zijn zus Emy. Ook de twee viervoeters, Snow 

en Bo zijn benieuwd wie er hun territorium betreedt. Binnen wachten moeder Linsey en 

vader Ad al op mij. Van de treurige sfeer die gecreëerd werd door de weersomstandigheden 

is direct niets meer over.

Ik ben aanbeland in een gezellig huishouden en voordat ik er erg in heb, hebben de twee 

kinderen mij het hele huis laten zien. Voor hen is er meer dan voldoende ruimte om te 

kunnen spelen en zich heerlijk uit te leven.

Emy

Emy (7 jaar) deelt mij mee dat ze heel graag en 
goed kan keepen. Maar als het moet stormt ze 
ook naar voren en scoren kan ze zeker ook; dat 
heeft haar vader die "toevallig" ook haar trainer 
is, haar ongetwijfeld geleerd. Maar eigenlijk 
maakt het niet zo veel uit waar Emy staat, want 
als ze op het middenveld staat, blijkt ze daar 
als motor voor het hele team te dienen! Naast 
voetballen vindt Emy turnen ook heel leuk en 
dat doet ze dan ook 1 x per week. Verder is ze 
groot supporter van het Nederlands elftal en is 
ze fan van voormalig PSV-spits Luuk de Jong.

Linsey

Moeder Linsey is in het dagelijks leven 
leerkracht op een basisschool en in haar vrije 
tijd tennist ze. In het weekend is ze ook vaak te 
vinden op het Lambrek, ze probeert immers 
zowel Djim als Emy te zien voetballen. Als 
het organisatorisch niet mogelijk is om beide 
kinderen aan het werk te zien, kiest ze voor 
Djim, want Ad gaat immers als trainer al mee 
met Emy. Op zondag is ze vaak langs de lijn te 
vinden samen met de kinderen om Ad flink aan 
te moedigen bij het tweede. 

"Die twee kinderen willen 
altijd, ik zie mezelf daar 
helemaal in terug! Ik vind 
het voetballen kijken ook 
heel gezellig!" 

Als Heeze 1 en 2 thuis spelen, kijkt ze daarna 
vaak ook naar het eerste, aangezien haar eigen 
vader, Marius, daar assistent-trainer is. En 
daarmee is ook meteen de vraag beantwoord 
hoe Linsey en Ad elkaar hebben leren kennen. 
Marius was als trainer al gecharmeerd (dus 
eerder dan Linsey…) van Ad en heeft in het 
verleden- met succes- al geprobeerd om hem 
over te halen bij dezelfde club te komen, in 
dit geval was dat Geldrop. Ad werd al eerder 
trainer van de JO19-1 van Geldrop en Marius 
was trainer van het tweede van Geldrop. Ad: 
"Linsey was eerst gewoon de dochter van de 
trainer van het tweede. Bij de Aspergecup in 
Veldhoven hebben we elkaar echt ontmoet."

FAMILIE VAN AD SNOEIJEN
Tekst: MICHIEL THURLINGS Beeld: GERNIE HENSELMANS

FAMILIE VAN AD SNOEIJEN
Tekst: MICHIEL THURLINGS Beeld: GERNIE HENSELMANS
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FAMILIE VAN AD SNOEIJEN
Tekst: MICHIEL THURLINGS Beeld: GERNIE HENSELMANS

Ad

Er zullen weinig mensen binnen de club zijn 
die Ad niet kennen, dus een introductie is 
niet nodig. Maar zodra Ad op zijn praatstoel 
is gaan zitten, gaat hij los. Al 12 jaar heeft hij 
zijn eigen bedrijf, Snoeijen Electro Systems. 
De eerste jaren maakte Ad erg lange dagen, 
maar sinds een paar jaar heeft hij personeel 
in dienst, waardoor hij ook wat meer tijd voor 
zijn gezin en daarmee ook voor de voetbalclub 
heeft gekregen. "Ik ben 5 of 6 dagen in de 
week op de club. Ik geef training, ik train zelf 
en in het weekend zijn er de wedstrijden van 
mijn kinderen en van mezelf. Ik ben vooral een 
doener, dus zet mij niet in een vergaderclubje, 
daar ben ik niet zo van. Het sociale aspect van 
de club vind ik heel belangrijk, ook voor mijn 
kinderen."

Even terug naar het begin: Ad was ooit het 
jongste lid van de club en hij had de eer om de 
huidige tribune bij het hoofdveld te openen. 
Het eerste van Heeze speelde ter gelegenheid 
daarvan tegen de oud-internationals. We 
praten dan over 1990. “In de F3 ben ik toen 
begonnen en daarna heb ik altijd in de 
standaardteams gespeeld. Ik mocht zelfs 
wel eens meedoen met mijn broer Rens; Jan 
Brouwers was toen trainer van Rens en hij 
vroeg mij vaker om met dat team mee te doen, 
ondanks dat ik drie jaar jonger was." In de C1 
toonde Helmond Sport interesse en Ad heeft 
de overstap gewaagd. T/m Helmond Sport 2 
(Jong Helmond Sport geheten) heeft hij daar 
met plezier gespeeld op het laatste jaar na. 
Toen was het een aflopende zaak daar met 
soms maar 8 man op de training en Ad die 
zelfs de goal in moest. Toch is Ad nog steeds 
heel dankbaar dat hij de kans in Helmond heeft 
gekregen. 

Toen kwam wel het moment om weer terug 
te keren naar Heeze. Peter Grotenhuis was 
trainer van Heeze 1. "Ik had een heel goede 
band met Peter, aangezien wij samen mijn 
broertje Joost en Peters zoon Mark trainden 
in de E en F. Daarna onder Theo Hageman 
kampioen geworden in de vierde klasse, maar 
toen was het klaar, ik wilde toch hogerop en ik 
ben naar PSV AV gegaan. Daar zijn we direct 

Ad kwam in een team terecht met ontzettend 
veel ambitie en kwaliteit; ook was het daar altijd 
feest. Later sloot Mark Claassen nog aan. "We 
hebben zelfs nog hoofdklasse gespeeld met 
dat team. Een geweldige tijd die ik nooit zal 
vergeten!” Dit viel ook nog eens samen met de 
topjaren van Verest Sport, het zaalvoetbalteam 
met veel Heezerse jongens. Half Nederland 
werd afgereden om vriend en vijand te 
verbazen op de vrijdagavond. “Ook bij Verest 
hadden we een heel hechte groep, hebben we 
prijzen gepakt en heel veel gezellige en mooie 
momenten meegemaakt.”

Na vijf jaar was het tijd om terug te keren 
naar Heeze. We zijn gepromoveerd naar de 
tweede klasse. De promotiewedstrijden vielen 
samen met de bruiloft van Ad en Linsey. “Onze 
trouwdag afsluiten met een geweldig feest en 
dag erna uit naar Theole…pff, dat was geweldig! 
Toen Noud van Buul vervolgens als trainer naar 
Heeze kwam, kregen we als team, mede door 
het doorstromen van Ivo en Gijs Moerenhout 
een enorme boost. In de kampioenswedstrijd 
hadden geluk en emotie de bovenhand, mijn 
kopgoal en vooral ons clubke in al zijn glorie.; 
voor mijzelf, zo met mijn gezin erbij, het 
mooiste kampioenschap ooit!" 

Op mijn vraag hoe lang Ad nog door denkt 
te gaan als voetballer, kan hij geen exact 

antwoord geven. Het heeft natuurlijk met zijn 
fysieke gesteldheid te maken en hoe lang hij 
het nog echt leuk vindt. "Op dit moment krijg 
ik bij Heeze 2, maar ook bij Heeze 1, genoeg 
liefde terug om het nog leuk te vinden!" Een 
trainer zit sowieso in hem, maar dan wel bij 
de jeugd. "Ik zie genoeg talent bij de JO-8 dus 
laat de toekomst maar komen! Ik hoop dat de 
club snel investeert in goede jeugdtrainers 
waardoor onze talenten zich nog beter kunnen 
ontwikkelen. Ik hoop ook dat er meer mensen 
zijn die een hoop positieve energie in onze club 
stoppen, maar daar heb ik alle vertrouwen in!"

Terwijl Ad en Linsey nog even "nadiscussiëren" 
welk jaar nu precies bij welke club en 
gebeurtenis hoort, krijg ik ondertussen een 
prachtige tekening van Emy aangeboden, 
waarvoor dank!

kampioen geworden en toen maakte ik de 
overstap naar Geldrop; daar klikte het helaas 
niet echt met de trainer en ik heb daar niet 
veel gevoetbald, maar het positieve is dat ik 
toen wel Linsey echt heb leren kennen, haha!" 
Dat seizoen belde Noud van Buul, net als 
eerdere seizoenen, weer op. Hij wilde Ad naar 
De Valk halen en aangezien Ad ongelukkig was 
bij Geldrop, gaf hij zijn jawoord. "De overstap 
naar De Valk was het mooiste cadeau ever! 
Ik kende Ruud van de Dungen, Erik Schaeken 
en Tom Krieckaert al en zij begonnen daar 
ook toen.” De Valk bestond in 2009 100 jaar 
en dat moest onderstreept worden met een 
kampioenschap en dat is ook gelukt dat jaar! 
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Voetbalcultuur
Racisme is zo diep verankerd in de voetbalcultuur 
dat het heel moeilijk te bestrijden is. Dat 
zeggen zeventien bekende en minder bekende 
voetballers, trainers en officials in gesprekken met 
NRC. Onder hen zijn Ajax-keeper André Onana, 
PSV-aanvoerder Denzel Dumfries, international 
Shanice van de Sanden en scheidsrechter Serdar 
Gözübüyük.
Ze vertellen over hun eigen ervaringen met 
racisme. 
Denzel Dumfries verhaalt over een jongetje en zijn 
vader die steeds "aap, aap" naar hem riepen. Ajax-
keeper Onana zegt dat een transfer naar Italië 
niet doorging vanwege zijn huidskleur. FC-Utrecht-
speler Urby Emanuelson kreeg bij AC Milan in de 
kleedkamer te horen dat hij en zijn teamgenoten 
niet moesten reageren op racistische spreekkoren. 
De Belgische Heracles-spits Cyriel Dessers zegt 
dat het moeilijk is om die te negeren. "Je wordt 
ontmenselijkt. Je bent niet een van hen, je bent 
een ‘zwarte’."

Racisme aanpakken
In november was het voor de KNVB en het kabinet 
genoeg. Er moest een plan komen waarmee 
het racisme in het (Nederlandse) voetbal wordt 
aangepakt. De KNVB heeft daarop een aantal 
maatregelen genomen die vanaf februari dit jaar 
worden geïmplementeerd. Binnen het betaalde 
voetbal worden de straffen voor racistische 
uitingen verhoogd en moeten clubs zich actiever 
inzetten om de daders in het publiek op te sporen, 
o.a. door meer camera’s te installeren. Ook hoopt 
de KNVB met een bewustmakingscampagne het 
belang van het uitbannen van racisme een impuls 
te geven.

RACISME
Tekst: HENK THIJSSEN

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

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

RACISME IN HET VOETBAL
Racisme op de voetbalvelden speelt al langere tijd. In sommige landen is het ‘gewoon’ dat 

spelers met een donkere huidskleur worden uitgefloten, uitgescholden of oerwoudgeluiden 

krijgen te horen als ze aan de bal zijn. Ook in Nederland is de discussie over racisme op de 

voetbalvelden hoog opgelaaid nadat in november vorig jaar de wedstrijd FC Den Bosch – 

Excelsior werd gestaakt vanwege racistische opmerkingen naar Excelsior-speler Ahmad 

Mendes Moreira.
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Statement Wijnaldum
Het mooiste statement in de strijd tegen 
racisme werd gemaakt door Georginio 
Wijnaldum in november 2019. Wijnaldum was 
voor de kwalificatiewedstrijd tegen Estland 
gelegenheidsaanvoerder van Oranje en nam 
zijn moment tijdens de persconferentie voor 
de wedstrijd. Hij sprak zich sterk uit tegen 
racisme en het incident richting Excelsior- 
speler Mendes Moreira. De Liverpool 
middenvelder zette zijn statement tegen 
racisme vooral kracht bij door zijn rol in de 
wedstrijd. Nadat Wijnaldum 1-0 had gescoord 
met het hoofd tegen Estland holde hij naar de 
zijlijn om samen met Frenkie de Jong in het licht 
van de camera’s een verbroederingsgebaar 
te maken met twee in elkaar geklonken 
armen wijzend op het verschil in huidskleur. 
Wijnaldum scoorde nog twee keer in het met 
5-0 gewonnen kwalificatieduel. 

Racisme
Mocht er toch sprake zijn van racisme, spreek 
daarop de betreffende persoon aan. Ga het 
gesprek aan. Meld het binnen de vereniging: bij 
thuiswedstrijden aan het wedstrijdsecretariaat 
en bij uitwedstrijden aan het daar 
dienstdoende secretariaat of indien het vanuit 
RKSV Heeze gebeurt bij RKSV Heeze bestuur. In 
het uiterste geval worden er sancties opgelegd. 
We hopen echter dat het niet zover komt. 

Racisme mag en kan 
gewoon niet!

Oranje middenvelder en 
aanvoerder Wijnaldum 
sprak met het hoofd, met 
zijn voeten maar vooral 
met het hart.

RKSV Heeze
Ook binnen het amateurvoetbal is er helaas 
sprake van racisme. Binnen RKSV Heeze zijn 
geen incidenten bekend maar doen we zeker 
mee in de strijd tegen racisme. In het beleid 
van RKSV Heeze wordt duidelijk gesteld dat er 
geen ruimte is voor racisme. Dit is vastgelegd 
in het beleid van RKSV Heeze en verankerd 
binnen de normen en waarden van onze club. 
Dit geldt voor iedereen bij RKSV Heeze. Voor 
de bestuursleden, de spelers (junior en senior), 
het barpersoneel, de trainers, leiders, de 
ouders en verzorgers, andere toeschouwers, 
alle vrijwilligers, en een ieder die bij RKSV 
Heeze betrokken is.

Een mooi gebaar werd gemaakt door de JO9-1. 
Voor de wedstrijd tegen UNA maakten zij naar 
aanleiding van het incident van FC Den Bosch – 
Excelsior een statement tegen racisme. Samen 
met de tegenstander maakte de JO9-1, zij 
aan zij met de tegenstander, een kring tegen 
racisme. Bijzonder detail is dat de wedstrijd 
vlekkeloos werd gefloten door Jeff Michels, 
één van de weinige spelers met een donkere 
huidskleur die RKSV Heeze rijk is.
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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 

L

HOE IS HET MET ...
Tekst: PETER VAN HOEK Beeld: ARCHIEF - PETER VAN HOEK

HENRY VAN GESTEL
Henry van Gestel, alias d’n Boef, gold in de jaren ’70 – ’80 als een van de meest markant-
ste en succesvolste voetballers in de inmiddels bijna 90-jarige geschiedenis van de RKSV 
Heeze. Hoe kwam het dat iemand van ‘buiten’ in Heeze ging voetballen, iets wat in die peri-
ode zeer ongewoon was (andersom kwam vaker voor)? En vanwaar die bijnaam; d’n Boef…? 
En hoe vergaat het Henry op dit moment ? De hoogste tijd, dacht LINK, voor een hernieu-
wde kennismaking.

Als geboren en getogen Braakhuizense jongen werd 
Henry door vader Ad (door insiders Joan genoemd) op 5 
of 6-jarige leeftijd, als vanzelfsprekend, aangemeld bij de 
jeugdafdeling van de sv Braakhuizen. Henry zou het hier 
in de jeugd slechts ’n paar seizoenen volhouden zodat 
hij reeds op achtjarige leeftijd bij de KNVB overschrijving 
aanvroeg om zodoende lid te worden van grotere broer 
en buurman vv Geldrop. Dit tot ongenoegen van menig 
Braakhuizen-supporter die Henry reeds tijdens diens 
eerste derby-wedstrijd de huid vol schold met vreselijke 
termen die in dit LINK-magazine niet door de censuur zijn 
gekomen. Over rivaliteit gesproken….

VV Geldrop beschikte in de zestiger en zeventiger jaren 
over hooggeplaatste selectie-jeugdteams (D1, C1, B1, A1) 
die allen door Henry doorlopen werden en met welke 
teams hij bijna jaarlijks het kampioenschap mocht vieren. 
Reeds op 17-jarige leeftijd maakte Henry dan ook zijn 
debuut in het 1e elftal van vv Geldrop welke toen nog in de 
Hoofdklasse uitkwam. Deze persoonlijke successen leidde 
er toe dat Henry door de KNVB werd geselecteerd voor 
het Brabants elftal en later voor het districtselftal Brabant-

Limburg. Hierdoor mocht hij regelmatig trainingen bijwonen 
op het KNVB-sportcentrum te Zeist, welke trainingen niet 
zelden werden verzorgd m.m.v oud-internationals waar 
onder Cruyff en Neeskens.

Henry maakte in de jeugdafdeling van vv Geldrop dermate 
furore waardoor hij door PSV-scouts werd uitgenodigd 
om met het toenmalige A1-team van vv Geldrop een 
oefenwedstrijd te komen spelen tegen het A1-team 
van PSV, nota bene in het PSV-stadion en bedoeld als 
‘voorwedstrijd’ van de profs. Met name zijn loepzuivere 
traptechniek alsmede zijn loeiharde en gerichte schoten 
- waarbij die van Ronald Koeman in het niet vielen - 
ontvingen veel bijval van de PSV-leiding. De uitnodiging van 
PSV om hun gelederen te komen versterken was dan ook 
nog slechts een formaliteit. 
Helaas ging het hier fout. De ontvangst van de schriftelijke 
uitnodiging van PSV richting Geldrop, bleek achteraf door 
de secretaris van vv Geldrop met opzet te zijn verzwegen 
en/of achtergehouden waardoor de overschrijvingstermijn 
voor dat jaar helaas verliep. Hierdoor bleef Henry wél 
behouden voor de vv Geldrop doch werd het animo 

(ALIAS “D’N BOEF”)
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voor Henry om zich nog voor 100% in te zetten danig 
gereduceerd. Het echte voetbalplezier bleef hierdoor 
tevens wat achterwege en voor Henry stond op dat 
moment dan ook vast dat hij zijn langste tijd bij de vv 
Geldrop wel had gekend.

Jan van de Broek, ooit nog oud-teamgenoot van Henry 
van Gestel bij de vv Geldrop en destijds met veel succes 
uitkomend voor de RKSV Heeze, kwam de perikelen van 
Henry ter ore en besloot om Henry te interesseren voor 
de RKSV. Dit sprak Henry wel aan. Maar goede raad is duur 
want ’s anderdaags was reeds de deadline voor alle KNVB-
overschrijvingen. Maar dan ken je Jan van de Broek nog niet 
want die vloog bijna op datzelfde moment mét ingevuld 
formulier en met 150 km/uur richting ’s-Hertogenbosch 
om diezelfde dag nog de overschrijving van Henry door de 
KNVB (afd. Brabant) te laten bekrachtigen.

Henry werd vanaf het eerste moment warm onthaald in 
het vaandelteam van RKSV Heeze omdat hij vele jongens 
in dit team reeds jaren kende. Bovendien kende Henry’s 
meest trouwe supporter, vader Ad, in zijn hoedanigheid als 
muzikant die vaak optrad in zaal Parel van Brabant en zaal 
De Gouden Leeuw, reeds vele Heezer supporters, hetgeen 
betekende dat Henry in een warm nest terechtkwam. Let 
wel; niet in een gespreid bedje, daar hij er vanaf het begin 
vol tegenaan moest om een plaatsje in het vaandelteam te 
verwerven en te behouden. En zo verging het Henry - die 
elke training en wedstrijd op het fietske vanuit Geldrop 
bezocht - voor de wind. 

Uitdelen, incasseren en niet 
mauwen, was Henry’s motto 

Daarmee gold hij al snel als voorbeeld voor zijn 
teamgenoten. 

Succes kon dan ook met RKSV Heeze niet uitblijven. Liefst 
drie keer op rij werd Henry met Heeze 1 kampioen. Maar 
het meest herinnert hij zich toch die legendarische- en 
memorabele beslissingswedstrijd, seizoen ’82-’83, op het 
hoofdveld van JVC te Cuijk waar Henry zich onsterfelijk 
maakte door met ’n loeihard afstandsschot (‘streep’) vanaf 
35 meter de 1-0 aan te tekenen. Achteraf herinnert hij 
zich deze actie als de mooiste goal van z’n leven, temeer 
doordat Heeze 1 hierdoor promoveerde naar de 3e klas 
KNVB. De wedstrijd werd bijgewoond door een zeer grote 
schare trouwe supporters welk met touringcars richting 
Cuyk werden vervoerd (noot redactie: reeds meerdermaal 
deed ik in andere LINK-edities verslag van deze grote 

volksverhuizing richting Cuyk waarbij het voor mij tot op dit 
moment nog steeds niet duidelijk is of het hier 4 of 40 stuks 
touringcars betroffen (red.)). 

En wat te denken van de kampioenswedstrijd tegen DVS 
in Aalst en met name wat er daarna gebeurde. Heel Heeze 
was uitgelopen om de kampioenen, voorop gegaan door 
de harmonie, te verwelkomen en te begeleiden naar zaal 
Parel van Brabant alwaar een grandioos en onvergetelijk 
kampioensfeest losbarstte dat nog ’n hele week aanhield.

Of de altijd beladen wedstrijd tegen sv Someren (uitlag 3 – 
3) waarbij Henry tot drie keer toe de gelijkmaker voor zijn 
rekening nam.

Namen van teamgenoten uit die tijd herinnert Henry zich 
nog als de dag van gisteren zoals o.a. Jan v/d Broek, Willy 
Valkenburg, Jack van Asten, Jan Ton Klaus, Jeroen Manders, 
Cor Brouwers, Rob Snoeijen, Fried Cuijten en Wim Doezé. 
Maar vooral het trio namen welke mede-, of misschien wel 
hoofdverantwoordelijk was voor zijn successen bij Heeze 
1, te weten; wijlen trainer Hans Manders, wijlen assistent-
trainer Maan Geboers en wijlen elftalleider Tiny Ceelen, 
zal hij nooit of te nimmer vergeten. De persoon welke in 
dit rijtje zeker niet mag ontbreken is terreinknecht wijlen 
Wim(ke) Verest waaraan Henry zeer warme herinneringen 
bewaart. Zonder uitzondering allemaal rasechte 
clubmensen met een hele grote liefde voor de vereniging, 
zonder wiens tomeloze inzet en enthousiasme de RKSV 
Heeze nooit het 90-jarige jubileum zou hebben behaald.

Uiteindelijk - en zoals zo vaak - bleek ook Henry’s fysieke 
gesteldheid (kapotte gewrichten) van dien aard dat helaas 
op (te) jonge leeftijd (26-jaar) de kicks van Henry aan de 
wilgen werden gehangen. Na een jaar van helemaal niets 
doen en na enkele jaren de kicksport te hebben beoefend, 

ging Henry zich bezighouden met het begeleiden van zoon 
Len in de jeugd van vv Geldrop. Uiteindelijk bleek zoon Len 
uit te groeien tot een talentvol keeper die inmiddels alweer 
menige jaren een betrouwbare sluitpost is in het 1e elftal 
van vv Geldrop. Dus ook Henry raakte zodoende meer en 
meer betrokken bij het hele clubgebeuren. Toen dan ook 
op een gegeven moment Henry’s vriend, John Vermeulen, 
aan hem vroeg om zitting te nemen in het hoofdbestuur 
van de vv Geldrop, hoefde hij niet lang te aarzelen. 

Toen Heeze 1 thuis aantrad voor de competitiewedstrijd 
tegen Geldrop 1, bemerkte Henry dat hij in de kantine van 
Heeze nog steeds herkent en zeer warm onthaald werd 
door menig oud teamgenoot en supporter hetgeen hem 
erg goed deed.

Henry heeft veel ontzag en bewondering voor het beleid 
van de RKSV Heeze 

eigen jeugdspelers kans geven 
door te groeien tot de selectie

en de prestaties welke tot nog toe hiermee gepaard gaan, 
zónder toekenning van enige financiële beloning richting 
spelers. Ook de vv Geldrop heeft na wijs beraad twee 
seizoenen geleden unaniem besloten een dergelijk beleid 
te hanteren. E.e.a. heeft zich op dit moment reeds vertaald 
in een 1e elftal dat voor 90% uit Geldropse jongens bestaat 
of hun opleiding in de jeugd bij de vv Geldrop hebben 
genoten. Betaling aan spelers vindt ook bij de vv Geldrop 
niet meer plaats.  



20 21JUBILARISSEN 2020 HOE IS HET MET ...
Tekst: PETER VAN HOEK Beeld: ARCHIEF - PETER VAN HOEK

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.

Nu Henry eenmaal deel uitmaakt van het 
Geldrop-bestuur en meer zicht krijgt op het 
totale verenigingsleven, ervaart hij een bepaald 
gemis aan onderling overleg door de diverse 
clubbesturen in de regio, waaronder de RKSV 
Heeze. Graag zou hij hiertoe en langs deze weg 
een balletje in die richting willen opwerpen, 
waarvan akte in deze LINK ! Henry beschouwt 
de RKSV Heeze dan ook als zustervereniging 
in de letterlijke zin van het woord, waarin 
wel plaats moet zijn voor een gezonde 
concurrentie maar waar ook enige vorm 
van samenwerking niet mag ontbreken. Alle 
tekenen voor de toekomst wijzen er nu reeds 
op dat vanwege het ontbreken van voldoende 
financiële middelen en het toenemende gebrek 
aan vrijwilligers, een nauwere samenwerking - 
of zelfs sanering - tussen diverse verenigingen, 
niet ondenkbaar is. 

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!

sponsor@rksvheeze.nl
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In het dagelijkse maatschappelijke leven 
zijn Henry van Gestel, samen mét zoon Len, 
de trotse eigenaars van het gelijknamige 
dakdekkersbedrijf en werken zij in die zin 
regelmatig en nauw samen met de firma Van 
Hoek – Dakbedekkingen BV te Heeze.

Tot slot heeft u van mij nog een verklaring 
tegoed waarom Henry vaak d’n Boef word 
genoemd (velen kennen zijn echte naam niet 
eens). Persoonlijk dacht ik dat dit te maken 
had met zijn onverschrokken harde, doch faire 
speelwijze maar niets is minder waar. 

…niet één rode kaart 
tijdens mijn hele carrière 
geïncasseerd

Mede door het (te) vroege overlijden van zijn 
moeder (Henry was pas 5 jaar oud) en het 
gemis hierdoor aan voldoende gezag, beging 
Henry reeds op vroege leeftijd behoorlijk wat 
kattenkwaad hetgeen hem al heel vroeg de 
naam ‘boefke’ opleverde. Zo simpel kan het 
zijn.

Namens LINK dank ik Henry van Gestel, (alias 
d’n Boef) voor dit aangename en openhartige 
gesprek en wenst hem en de vv Geldrop nog 
vele mooie en succesvolle jaren toe.
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

NOODKREET
De KNVB heeft tegelijk met de invoering van 
het nieuwe pupillenvoetbal besloten geen 
standen en uitslagen meer te publiceren. Het 
argument: "om het plezier en niet zozeer de 
stand op de ranglijst te benadrukken". De 
achterliggende gedachte van de KNVB is dat 
het vooral de ouders zijn die geïnteresseerd 
zijn in de stand, en niet zozeer de pupillen 
zelf. Ik vermoed dat de bedenkers van dit 
plan nog nooit op een sportpark zijn geweest 
en nooit de vreugde hebben gezien van een 
groep kinderen dat kampioen is geworden. Iets 
wat je trouwens je verdere leven bijblijft. De 
KNVB gelooft daar niet in. Het nieuwste plan - 
invoering komend seizoen - maakt het allemaal 
nog iets erger. Er is geen najaarsperiode 
en voorjaarsperiode meer, nee, er komen 
voortaan vier perioden. Opvallend is dat de 
KNVB nadrukkelijk niet meer spreekt van 
competities, maar perioden. Want ja, dat leidt 
maar tot kampioenschappen, en dat zou wel 
heel vervelend zijn. Een bijkomend voordeel: 
"dan hebben clubs extra mogelijkheden om 
vriendschappelijke toernooien te organiseren". 
Beste KNVB: daar zitten we niet op te wachten! 

En dat allemaal "om het plezier te 
benadrukken". Wat een misvatting! Zonder 
competitie is er weinig spanning. Het is nu net 
de spanning die het voetbal zo aantrekkelijk 
maakt en voor plezier zorgt. Niemand ziet echt 
uit naar vriendschappelijke potjes; het moet 
wel ergens om gaan. Zonder ranglijst wordt 
wat eens een competitie was, gereduceerd tot 
een reeks vriendschappelijke wedstrijden. Ik 
heb een paar keer een kampioenschap mee 
mogen maken. Als leider is dat al geweldig leuk, 
hoeveel te meer voor de jeugd zelf. Maar dat 
mag allemaal niet meer, want het is zo zielig 
voor de teams die onderaan meedraaien. Ook 
dat is onzin. Ik heb een seizoen meegemaakt 
dat mijn team kansloos onderaan stond. We 
stonden heel lang samen met een andere 

ploeg op de laatste plek met slechts één 
punt. De jongens was er veel aan gelegen om 
niet laatste te eindigen. Dat lukte. De laatste 
wedstrijd speelden we gelijk en eindigden 
daardoor een plek hoger. Dolle vreugde. Het 
werd  uitbundig gevierd. Heel de kantine liep 
mee in de polonaise. Waarschijnlijk vond de 
KNVB ons zielig.

Ik ga nog even door met klagen. Sinds enkele 
seizoenen spelen ook de standaardteams van 
de Junioren geen volledige competitie meer, 
maar twee halve competities. De wedstrijden 
die in de afgelopen periode werden afgelast 
worden niet eens ingehaald. Want, aldus de 
KNVB, jullie beginnen in februari toch weer 
opnieuw. Heren, wij voetballen graag, en liefst 
om het echie! Wie is er kampioen geworden? 
Niemand. KNVB, willen jullie het echt leuker 
maken, maak het dan gewoon weer spannend. 
We kunnen best tegen ons verlies. 

Ik heb nog iets te mauwen. Ik lees dat 
vrouwen met een 'ladies bal' spelen. Dat ding 
weegt 40 gram minder dan een normale 
wedstrijdbal. Het lijkt niet veel verschil, maar 
probeer er maar eens een balletje mee hoog 
te houden. En de wind heeft er meer vat op 
zodat afstandschoten al snel zwabberballen 
worden. Fijn voor de keepster. Een strakke 
pass is ook moeilijker aan te nemen; zo'n bal 
springt zomaar een meter van je af.  Je maakt 
ook een verkeerd statement als je meent dat 
vrouwen aangepast materiaal nodig hebben. 
Ik ben niet zo'n fan van vrouwenvoetbal 
(excuses daarvoor), maar begin nu enigszins te 
begrijpen wat het probleem is.

KNVB, neem onze jeugd serieus, en neem onze 
vrouwen serieus. We creëren nu een generatie 
watjes. Dat bevordert het plezier niet en leidt 
er alleen maar toe dat ze eerder afhaken. Ego 
dixi.
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AGENDA
Mededeling

Zoals je weet worden de competities in het amateurvoetbal 
helaas niet uitgespeeld i.v.m. het Coronavirus. Ook wordt 
voor onbepaalde tijd niet getraind. Het is erg spijtig, maar 
gezondheid van iedereen gaat boven alles.  

In verband met Corona zijn helaas de
volgende acitivteiten geannuleerd: 

• Seniorenmiddag
• Engelandreis
• El Grisiokamp 
• Eind BBQ 
• Jubileumweekend

Het is erg ;jammer voor onze vrijwilligers die bezig waren 
met de organisatie. 

Geboren

6 februari: Saar van den Groenendaal
dochter van Kees en Simone van den 
Groenendaal en zusje van Jasmijn en Guusje. 

3 maart: Noah Claassen
zoon van Mark en Stefanie Claassen en broertje 
van Ben. 

2 april: Sophie Bonnet
dochter van Mariët Wentink en Bas Bonnet.

Van harte gefeliciteerd families Van den 
Groenendaal, Claassen en Bonnet-Wentink! 
Wij wensen jullie heel veel geluk toe met jullie 
prachtige gezinsuitbreiding. Uiteraard ook de 
opa’s en oma’s van harte proficiat gewenst.

KNVB pupillenvoetbal

Vanaf het seizoen 2020/'21 gaat het 
voetbalaanbod van de JO8 t/m JO12 pupillen 
er iets anders uitzien. In plaats van een 
voorjaars- en najaarsreeks spelen de pupillen 
dan voortaan in 4 blokken van in totaal minimaal 
24 wedstrijden. De bekercompetitie vervalt 
hierbij. Na een geslaagde pilot en evaluatie in 
het seizoen 2019/'20 in district West I en West 
II wordt deze nieuwe opzet vanaf het seizoen 
2020/'21 landelijk uitgerold.

De voordelen op een rijtje:
•  Geen wedstrijden meer in de vakanties.
•  Snellere instroom nieuwe teams mogelijk.
•  Meer mogelijkheden om teams
    eventueel te herindelen op het 
    juiste speelniveau.
•  Meer speelruimte voor clubs om 
    toernooien te organiseren.
 
Meer uitleg van Dirk van der Zee (KNVB) is te 
vinden via de volgende link 

(https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/
column-jan-dirk-van-der-zee/59396/column-jan-
dirk-van-der-zee-4-fasenvoetbal)

“Verschillende virologen waarschuwen 
dat het coronavirus een bedreiging kan 
zijn voor het Eurovisiesongfestival.” De 
meeste voetballiefhebbers zullen denken; 
jammer, maar helaas. Toch moeten ook 
voetballiefhebbers zich zorgen gaan maken. 
Het liedjesfestival is natuurlijk niet het enige 
evenement dat afgelast zou kunnen worden. 
Wat te denken van het EK, dat ook in ons land 
zal plaatsvinden. 
Er worden al vele maatregelen getroffen 
rondom het coronavirus en evenementen. 
Verschillende evenementen in Europa zijn 
al afgelast. Ook in het voetbal beginnen de 
zorgen toe te nemen. In Italië werden al 
wedstrijden zonder publiek gespeeld. Ook het 
Europa League duel tussen Internazionale 
en Ludogorets werd achter gesloten deuren 
gespeeld. Het is natuurlijk heel jammer, want 
voetbal zonder publiek is nooit hetzelfde. Laten 
we hopen dat in Nederland de wedstrijden nog 
gewoon met publiek door kunnen gaan. Toch 
houdt ook de KNVB alles in de gaten. 
De grootste zorg is natuurlijk het EK dat in 

aantocht is. De wedstrijden voor het EK worden 
dit jaar in verschillende landen gespeeld, ook 
in Nederland. Volgens de UEFA is het geen 
optie om de wedstrijden om het Europees 
Kampioenschap zonder publiek te spelen. 
Er zullen wel maatregelen getroffen worden 
mocht het zover komen.
Het is dus nog afwachten wat de uiteindelijke 
maatregelen gaan zijn voor de komende 
voetbalevenementen. 
Zelf denk ik dat dit wel eens gevolgen gaat 
hebben op het EK. Het zou bijvoorbeeld 
kunnen dat het verzet gaat worden. Al is dit 
wel een hele moeilijke oplossing. Een andere 
oplossing zou kunnen zijn dat in verschillende 
landen geen wedstrijden gespeeld gaan 
worden, maar dat deze wedstrijden in andere 
landen gespeeld worden.
Hopelijk is er, tegen de tijd dat deze Link bij jou 
op de deurmat ligt, meer duidelijkheid over. 
Laten we allemaal hopen dat we in juni, tijdens 
het 90-jarig bestaan van RKSV Heeze, gewoon 
naar de wedstrijden van Nederland kunnen 
kijken.

DE INVLOED VAN HET 
CORONAVIRUS OP VOETBAL

Op het moment van schrijven van dit artikel 
waren we nog aan het begin van de Coronacrisis. 
Ondertussen weten we dat het amateurvoetbal 
geheel is afgelast dit seizoen. 

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM
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De laatste jaren zie je het bij steeds meer 
teams en dan vooral bij jeugd. Tijdens het 
douchen houdt iedereen zijn onderbroek 
aan. De seniorenteams en sommige andere 
teams houden het onderbroekje misschien 
niet aan, maar bijna elk team houdt in 2020 
wel, omdat ze bang zijn dat ‘de een’ groter is 
dan de ander. Waarom doen ze dat nou, het 
aanhouden van een onderbroek is toch een 
beetje belachelijk zou je denken?
De grootste reden waarom iedereen het 
‘onderbroekje’ aanhoudt, is omdat niemand 
elkaars geslachtsdeel mag zien. We zijn 

SINDS WANNEER DOEN 
WE DAT ALLEMAAL?

Je hebt het ongetwijfeld al een keer meegemaakt. Je staat met heel je 
team in de douche na afloop van een training of wedstrijd en je trainer 
komt binnen. Hij schrikt zich een hoedje en vraagt gelijk: “Sinds wanneer 
douchen we tegenwoordig met een onderbroek?”

allemaal erg gesteld op onze privacy. Dat 
vind ik onzin. Wat maakt het nou uit dat je 
de een van de ander ziet? Er zal altijd wel 
iemand zijn die een ‘grotere’ heeft. Wat is er 
nou raar aan een geslachtsdeel? Ik snap dat 
het de eerste keer douchen met je nieuwe 
teamgenoten raar is.  Maar na één of twee 
keer kijkt niemand er meer raar naar. 
De tweede reden waarom mensen hun 
onderbroek aanhouden tijdens het douchen, 
is omdat er steeds meer telefoons zijn in 
de kleedkamer. Tegenwoordig wordt er 
vaak gefilmd na afloop van een wedstrijd of 

normaal is wanneer iedereen maar gewoon 
met een onderbroek doucht. Ik snap wel dat 
je niet als enige speler je onderbroek uitdoet 
wanneer de rest wel met onderbroek aan 
staat. Daarom moet juist iedereen eigenlijk 
weer gaan douchen zoals vroeger. Niet dat 
er eentje overblijft die tegen zijn wil in maar 
meegaat met de rest van zijn teamgenoten. 
Uiteindelijk moet iedereen doen wat hij wil, 
maar mijn mening is dat we met z’n allen 
terug moeten naar vroeger. Maar met de 
huidige tijd is het onmogelijk om het terug 
te draaien en ervoor te zorgen dat iedereen 
weer doucht zoals vroeger. Met de privacy 
en sociale media van vandaag te dag kan 
het niet meer terug gedraaid worden. maar 
ik vraag me steeds af: is het nou zo erg als 
je teamgenoten jouw ‘Alfred Judokes Kwak’ 
zien?

training. Ik heb ook wel eens mee gemaakt 
dat er gefilmd wordt. Dan snap ik erg goed 
dat je je onderbroek aan houdt. Dadelijk 
krijg je een filmpje opgestuurd waar jij naakt 
op staat, dat kan natuurlijk niet. Ik zeg niet 
dat telefoons verboden moeten worden in 
een kleedkamer en dat gaat ook niet lukken, 
maar filmpjes maken van kinderen in of 
zonder hun onderbroek vinden sommigen 
niet prettig.
Ook hopen kinderen in een voetbalteam zo 
pesten te voorkomen. Als er een reden is om 
iemand te pesten, is het wel om iets stoms te 
zeggen over het geslachtsdeel van iemand. 
Kinderen hopen met het aanhouden van 
hun onderbroek dat ze zo minder gepest 
zullen worden. Ik denk dat dat niet helpt en 
dat de pesters altijd wel redenen vinden om 
iemand te pesten. Het aanhouden van een 
onderbroek zal niet helpen met het stoppen 
van pesten. Natuurlijk gaat niet één iemand 
zonder onderbroek douchen als de rest van 
het team wél in een onderbroek doucht. 
Natuurlijk hebben mensen verschillende 
meningen over het feit dat het tegenwoordig 
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