


32

34  Clubpagina 
36  Jeugdredactie
38 Zaterdagimpressie

25 Ruud Leijssen Trainer zijn is mooi

12

COLUMNS 
5 Voorzitter aan
 het woord
15 Één tweetje
33 Graspol

INHOUD

LINK • COLOFON
Eindredactie:  Gernie Henselmans 
 Michiel Thurlings
 
Redactie:   Nico van der Palen
 Rob Mutsaerts
 Peter van Hoek
 Henk Thijssen
 Jochem Michels
 
Columns: Paul Krieckaert
 Graspol
 Één tweetje

Jeugdcoördinatie: Jasper Hijdra

Jeugdredactie: Daan Dijstelbloem 
 Joep van Mierlo

Fotografie:    Egon van der Linden
 Gernie Henselmans
 Wilma Cuijten

Bezorging:       Nico van der Palen

Contact: link@rksvheeze.nl

Vormgeving:       
tableaux
www.tableaux.nl

Advertentieverkoop:
sponsor@rksvheeze.nl

Algemene info: 
www.rksvheeze.nl
info@rksvheeze.nl

Gehele of gedeeltelijke overname van het 
gepubliceerde in dit blad is, behoudens 
toestemming van de redactie, niet toegestaan.

De familie
van

Jeroen
Manders

10e 
jaargang 
LINK:
tableaux

6

20

Superpromotor



54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

DE CARROUSEL

Eén van de belangrijke vraagstukken is: hoe 

zorgen we voor voldoende aanwas van jeugdig 

talent, om op termijn onze vaandelteams te 

versterken? We hebben al een aantal jaren op rij 

ingezet op de aanstelling van een Hoofd Technisch 

Jeugdcoördinator. Het blijft echter lastig om in 

een relatief beperkte tijd alle trainers en teams te 

bereiken. Daarom zijn we nu meer op de toer om 

gediplomeerde trainers te krijgen op onze beste 

jeugdteams (voorlopig beginnen met O-19, O-17, 

O-15 en evt O-13). Bij voorkeur willen we daarvoor 

jonge mensen de kans geven een opleiding te volgen. 

Op die manier creëren we een technisch kader wat 

onder leiding van een ervaren trainer kan groeien 

en ook kan meebeslissen over de ontwikkeling 

van spelers en over team indelingen. Ik hoop in 

een volgende Link de nieuwe cursisten te kunnen 

voorstellen.

Betekent dit dat (coachende) ouders worden 

bedankt voor bewezen diensten? Nee, geenszins. 

Het betekent alleen dat we wat meer stabiliteit 

willen krijgen in de opleiding van jonge spelers. Die 

stabiliteit krijgen we wanneer trainers niet steeds

 met een bepaalde leeftijdscategorie meeschuiven 

(zoals bij ouders meestal het geval is) en we bepaalde 

oefenstof bij een bepaalde leeftijdscategorie beter 

kunnen verfijnen. De ouders met coach talent 

kunnen dan nog steeds over de schouder van de 

beginnende trainer meekijken en waar nodig tips 

geven.

In het kader van opleiding en hoe maken we het 

leuk, zijn we op een nieuw fenomeen gestuit: 

VoetbalTV. Dit initiatief wordt ondersteund door de 

KNVB en komt kortweg neer op het opnemen en live 

uitzenden van onze voetbalwedstrijden. Daarvoor 

wordt een camera geplaatst (vaste opstelling) bij een 

veld en dan kunnen “thuisblijvers” de wedstrijd live 

volgen op hun telefoon of computer. Spelers uit die 

wedstrijd kunnen eigen fragmenten eruit lichten en 

die delen via mail, Facebook of andere social media. 

Last but not least: trainers kunnen de beelden 

gebruiken om spelsituaties terug te halen om spelers 

beter te kunnen instrueren. 

Bij dit soort zaken is het altijd belangrijk, maar tegelijk 

ook moeilijk, om een idee te krijgen wat de leden 

van zo’n systeem vinden. Want natuurlijk zijn er ook 

kosten aan verbonden en we moeten verantwoord 

omgaan met de centen van de leden.

Enfin, als iemand na het lezen van dit stuk een 

mening hierover heeft of er meer van wil weten: 

meldt U zich bij Gernie of bij mij.

Tot slot wil ik alle spelers en speelsters veel sportief 

succes wensen in de beslissende fase van de 

competitie.

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl

Typerend voor een voetbalclub 
is, dat we een lange termijn 
beleid moeten hebben, maar 
ook elk seizoen weer opnieuw 
moeten beginnen. Er is continu 
beweging bij spelers, trainers, 
begeleiders en vrijwilligers. En 
onze omgeving verandert ook 
voortdurend (de gemeente, het 
publiek, de collega clubs). Dat 
maakt besturen boeiend, maar 
soms ook vermoeiend. Zeker bij de 
jeugdafdeling speelt dat een grote 
rol, met elk seizoen weer vele 
wijzigingen in spelersbestand en 
begeleiders.
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Dus ik op weg naar de Irenelaan alwaar ik zeer 

enthousiast onthaald word door hun trouwe 

Labradoodle Buddy. Nadat de foto’s zijn gemaakt 

zal het interview met de jongste van het gezin 

beginnen. 

Birgit (17 jaar) is begonnen bij de mini’s. Alle 

vriendinnen vonden hockey leuk, echter Birgit niet. 

In het bezit van haar vaders talent was er geen 

verschil in niveau met de jongens. Ze heeft van de 

F6 t/m de C1 bij de jongens gevoetbald, waarin ze 

2x kampioen werd. In het laatste jaar kwam ze op 

een leeftijd dat je toch wel merkte dat ze als enige 

meisje over was. Een jaar na Lindsey Mennen is 

ze toen overgegaan naar de meisjes en inmiddels 

speelt ze al weer voor het 2e seizoen bij de MO19.

Het is een gezellig team en ook de prestaties zijn 

goed te noemen. Ze zijn namelijk al 2x kampioen 

geworden. Verder valt Birgit regelmatig in bij 

de Dames 1 waarbij gezegd mag worden dat ze 

meer dan voldoende kwaliteit heeft om mee te 

draaien. Ze speelt op de positie van spelverdeler 

en is tevens aanvoerster van het team. Eén dag in 

de week helpt ze met training geven bij de jeugd. 

Afgelopen jaar was dat bij de JO12-2 en komend 

jaar bij de JO9.

Verder heeft ze in groep 7 nog meegedaan aan 

het NK-straatvoetbal met allemaal meisjes van 

de KNVB (Regio Zuid Oost). Ze werd daar (in 

Amsterdam op het Leidseplein) samen met nog 3 

teamgenoten uiteindelijk 3e!! 

20 JAAR IN
HEEZE 1

Het werd eens tijd om de familie Manders in het licht te zetten. Dit gezin 
heeft immers veel voor de club betekend en nog steeds kan de club op 
hun inzet rekenen.

Ze volgt het 1e jaar van de opleiding Media 

Redactie medewerker op het Koning Willem 1 

college in Den Bosch en heeft het daar goed naar 

d’r zin. Haar grootste hobby is voetbal en verder 

doet ze graag “Netflixen” en chillen met haar 

vriendinnen.

Sara (19 jaar) zien we wat minder op het 

voetbalveld maar des te meer bij de hockey Heeze. 

Na een proefles hockey was ze meteen verkocht 

en samen met vriendinnen is ze al op jonge leeftijd 

begonnen. Uiteindelijk heeft ze het met een flinke 

dosis inzet het tot Dames 1 gebracht. Daar heeft 

ze een jaar vertoefd, waarna ze een stapje terug 

heeft gedaan en nu met vriendinnen in Jong 

Dames 1 veel lol heeft. 

De link met voetbal is er toch wel geweest. Ze 

heeft namelijk met schoolvoetbal (Merlebos) 

verscheidene keren de bokaal voor de 1e prijs 

opgehaald. Ook heeft ze een aantal keren 

meegeholpen in de kantine van de RKSV Heeze.

Je zult de uiterst vriendelijke Sara wellicht 

tegenkomen in de bediening als je bij het 

Heerenhuys in Geldrop gaat dineren. Haar hobby’s 

zijn verder sporten, waaronder veel fitnessen, 

koken, reizen en stappen met vriendinnen. Sara 

studeert in Tilburg aan de Tilburg University en 

volgt de richting Economie en Bedrijfseconomie 

(nee, dat is geen spelfout). In augustus vertrekt ze 

naar Seoel in Zuid-Korea om daar verder te gaan 

studeren.

DE FAMILIE VAN JEROEN MANDERS
Tekst: LOUIS VINCK  Beeld: WILMA CUIJTEN - ARCHIEF

Yvonne (48 jaar) zien we vooral als toeschouwer 

langs de lijn. Ze heeft vroeger ooit met 

buurtvoetbal meegedaan maar deze sport bleek 

toch niets voor haar. Ze heeft uiteindelijk gekozen 

voor badminton en dat heeft ze van haar 10e tot 

haar 30e fanatiek gedaan tot ze met een blessure 

moest stoppen. Het mag wel gezegd worden dat 

Jeroen nog nooit van haar heeft gewonnen met 

badminton en dat doet pijn (of niet Jeroen?). Op dit 

moment doet ze nog aan Pilates.

Omdat actief voetballen niets voor haar was, 

wil dit nog niet zeggen dat ze niet betrokken is 

geweest bij de club. Integendeel! Ze is begonnen 

ongeveer 18 jaar geleden als secretaris van de 

seniorencommissie. Dat heeft ze ongeveer 6 

jaar gedaan. Daarna is ze 6 jaar lang secretaris 

geweest van de sponsorcommissie. Vervolgens 

is ze gevraagd om zitting te nemen in het 

hoofdbestuur als penningmeester. Met haar 

financiële achtergrond geen onverstandig besluit. 

Het heeft de club geen windeieren gelegd. De 

financiële positie van de club RKSV Heeze is in 

deze jaren fors verbeterd. Als ik dan vraag hoe dit 

kan, dan blijkt het antwoord heel simpel: “gewoon 

op de kleintjes letten”. 

Wat ze vooral nog weet, is dat het een intensieve 

periode qua tijd is geweest waarbij ze vooral 

graag terugkijkt op de dienstenveiling destijds 

op de Hooizolder. Daarbij werd een aanzienlijk 

geldbedrag opgehaald voor de club.

Wat ze nog kwijt wil, is dat het ze het vooral 

belangrijk vindt dat kinderen en volwassenen een 

sociale binding met de gemeenschap hebben 

en hiervoor is onder andere een voetbalclub 

van belang. Ze heeft zich dan ook altijd met veel 

voldoening en overgave als vrijwilliger ingezet voor 

deze club. 

Op dit moment overigens nog steeds (2e seizoen 

in de activiteitencommissie).

...wil nog niet zeggen 
dat ze niet betrokken 
is geweest bij de club. 
Integendeel!
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Als je meer dan 400 wedstrijden in het 1e 

elftal van Heeze hebt gevoetbald gedurende 

20 seizoenen, dan wordt het tijd om zijn 

voetbalcarrière eens te beschrijven.

Jeroen (52 jaar) begon als 7-jarige bij de club. Je 

moest in die tijd eigenlijk 8 jaar zijn, maar buurman 

wijlen Wim Moris zat toen in het jeugdbestuur en 

had op een van de veldjes in de Engelse Tuin al 

snel gezien dat de kleinste van het stel ook tevens 

de snelste, behendigste en het felste was. Dus 

Jeroen kreeg dispensatie. Het begon allemaal in 

de E6, vervolgens de E3, E1, D3, D1, C2 en C1. 

Hij werd in de jeugd overigens meerdere jaren 

getraind door zijn vader Henk.

Tot in de C1 is Jeroen altijd kampioen geworden. 

Met geweldige teams. Maar Jeroen was toch altijd 

wel de beste van het team en mede daarom werd 

zijn elftal altijd kampioen, totdat C1 in destijds de 

hoogste klasse werd geplaatst. Heeze moest het 

toen opnemen tegen o.a. PSV en FC Eindhoven 

(EVV). Tegen PSV werd 2x verloren, echter tegen 

de uiteindelijke kampioen FC Eindhoven werd 

2x gelijkgespeeld. Vanaf de B-jeugd werd Jeroen 

vervroegd doorgeschoven naar een lichting hoger 

om wat meer weerstand te krijgen. Na een ½ 

jaar in de A gespeeld te hebben kwam hij in het 

2e elftal en al vrij snel daarna in het 1e. Zowel 

het 1e en het 2e elftal promoveerden in die tijd 

naar een klasse hoger. In het 2e maakte Jeroen 

in de promotiewedstrijd de winnende goal na 

een splijtende pass van Cor “Coco” Brouwers. In 

de tussentijd werd hij ook nog uitgenodigd voor 

een oefenwedstrijd bij FC Eindhoven samen met 

de alom bekende Karel Verdonschot, indertijd 

de goalgetter van Someren. Jeroen mocht 

terugkomen voor een vervolg, echter wegens 

drukte met de studie op de HTS (werktuigbouw) 

heeft hij de afweging gemaakt om het niet te doen.

Verder mocht hij invallen tijdens de legendarische 

wedstrijd tegen JVC Cuijk waarin het 1e uiteindelijk 

promoveerde naar de 3e klasse. Het elftal 

kenmerkte zich door de goede sfeer met altijd 

smeuïge verhalen van Robby Heerings en Wiljan 

van Vijfeijken. In de 3e klasse werd dit elftal 

uiteindelijk 2e op de ranglijst nadat er wel 2x werd 

gewonnen van de uiteindelijke kampioen Deurne.

Wat verder nog bijgebleven is, was de 

uitwedstrijd tegen Someren. Hier kwamen 

zo’n 1500 toeschouwers op af. En na afloop bij 

aannemersbedrijf Wijnen in Someren in de kelder 

feesten op de overwinning.

Ook zit het kampioenschap in de 4e klasse 

nog vers in het geheugen. DOSKO ’32 moest 

in de laatste wedstrijd van het seizoen punten 

afsnoepen van de koploper RKVVO en dat 

gebeurde uiteindelijk zodat Heeze onverwacht 

kampioen werd. Dolle vreugde waarbij de spelers 

van DOSKO ’32 nog samen met Heeze het 

kampioenschap hebben gevierd. 

Ondanks zijn 1,72 m was koppen een sterk 

punt. Vaak kwam hij naar de 1e paal om de bal 

vervolgens in te koppen. De wedstrijd tegen 

Helmondia’55, waar oud-Heeze trainer Ad Vaessen 

en oud-Heeze keeper Marc Cuijten indertijd 

speelden, leverden op deze manier 3 goals op.

In het jubileumjaar 1990 werd er gevoetbald tegen 

de oud-internationals. Uitslag 9-8 of 8-9 of zoiets. 

O.a. Arnold Mühren en Willy van de Kerkhof waren 

nog fit want ze werden 2 jaar eerder nog Europees 

kampioen respectievelijk Europacup 1 winnaar. 

Wat te denken van Tscheu la Ling. De schrijver 

van dit stukje wordt nog regelmatig badend in het 

zweet wakker van deze “dubbele scharenkoning”.

Uiteindelijk heeft Jeroen meer dan 400 wedstrijden 

in het 1e elftal gevoetbald. Hij stopte op z’n 37e 

jaar met een kampioenschap. Hij begon als 

rechtsbuiten/rechterspits en spits om vervolgens 

af te dalen naar het middenveld en heeft zelfs nog 

1 seizoen als libero gespeeld.

Tijdens zijn actieve carrière is hij jaren actief 

geweest in de toernooicommissie en bij het 

organiseren van het buurtvoetbal. Ook is hij 

toen een paar jaar jeugdleider geweest en heeft 

hij jaren meegedraaid in het El Grisio kamp, 

Vanaf zijn 35e zat hij 5 jaar in het hoofdbestuur 

(technische commissie). Toen is hij begonnen 

met een trainersopleiding Trainer Coach 3, 

vervolgens 3 jaar trainer/coach van de C1 en B1 en 

tenslotte terecht gekomen als trainer/coach van 

dochter Birgit. Indertijd heeft Jeroen dit ook nog 

gecombineerd met de coaching van dochter Sara 

bij de hockeyclub. Kortom, een bezige bij met veel 

verdiensten voor de club.  

Na de HTS is Jeroen inmiddels al weer ruim 

25 jaar werkzaam bij Goudsmit Magnetics als 

productmanager en websiteontwikkelaar.

Nog een aantal vragen in de ruim 20 jaar 1e elftal:

Beste voetballer mee gespeeld: Jan van de Broek

Beste trainer: Hans Manders

Beste People managers: Ben Lodewijks en 

Cor van Bommel

Beste oefenstof: Hans Manders en 

Peter Grotenhuis

Vermeldenswaardig: Ad Vaessen heeft in 

zijn eerste periode bij Heeze het maximale 

gepresteerd.

Als afsluiting wil Jeroen Henk van de Kerkhof nog 

noemen. Henk stond altijd klaar voor hem als ie 

weer eens opgelapt moest worden. Talloze keren 

heeft ie bij Henk op de massagetafel gelegen. Een 

echte clubman in hart en nieren.

DE FAMILIE VAN JEROEN MANDERS
Tekst: LOUIS VINCK  Beeld: WILMA CUIJTEN - ARCHIEF

… meer dan 400 
wedstrijden in het 1e 
gedurende 20 seizoenen

Hij stopte op z’n 37e jaar 
met een kampioenschap.

DE FAMILIE VAN JEROEN MANDERS
Tekst: LOUIS VINCK  Beeld: WILMA CUIJTEN - ARCHIEF

Omdat hij maar liefst 20 jaar in Heeze 1 

speelde èn wegens zijn vele verdiensten voor 

de club (waaronder o.a. vijf jaar hoofdbestuur, 

trainerscursus TC3 halen en trainen van 

diverse jeugdteams) heeft het bestuur 

nog onder leiding van Harrie van Overveld 

besloten om kleedlokaal 1 te vernoemen naar 

Jeroen Manders.
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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: GERNIE HENSELMANS

FIONEX 
FINANCIEEL ADVIES

Als tweede in de serie over een viertal 
dienstverlenende bedrijven welke de 
RKSV Heeze financieel ondersteunen 
middels hun gezamenlijke advertentie op 
de achterzijde van ons LINK-magazine, 
besteden we ditmaal aandacht aan FIONEX 
Financieel Advies. Eveneens gevestigd 
in het monumentale kantoorpand a/d 
Schoolstraat nr.2 zwaait directeur/eigenaar 
Peter Hendrikx hier de scepter. 

Peter (51 jaar), geboren (Someren-Eind) en getogen Brabander 

woont met echtgenote Chantal en beide kinderen - Jim (17 jaar) 

en Lynn (15 jaar) - inmiddels alweer ’n dikke twintig jaren met veel 

plezier in onze Parel van Brabant. Peter is enige jaren bestuurslid 

en competitieleider geweest bij TV Heeze. De familie Hendrikx 

bleek al heel snel te zijn geïntegreerd, zeker nadat ook de overige 

gezinsleden lid werden van deze tennisvereniging en zoon Jim 

(toen al een tennistalent) bovendien ook nog voetbalde bij de 

RKSV Heeze t/m de E-jeugd. 

Na zijn doctoraal examen Financiële Bedrijfskunde aan de 

Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en zijn aansluitende 

dienstbetrekkingen als financieel specialist bij diverse regionale 

Rabobanken en Van Lanschot Bankiers in ’s-Hertogenbosch, 

besloot Peter zijn innerlijke wens -zelfstandig ondernemer 

in financiële adviezen - in vervulling te brengen. De zeer 

goede verstandhouding welke al snel ontstond met Guitjens 

Verzekeringen & Risicobeheer werd er de oorzaak van dat 

gezamenlijk werd besloten tot aankoop en exploitatie van 

het karakteristieke pand aan de Schoolstraat (v/h O.L. School) 

alwaar inmiddels vier bedrijven samenwerken in de zakelijke 

dienstverlening. 

Peter werkt bewust als eenpitter en daardoor heel direct en 

persoonlijk. Hij heeft mede vanwege zijn zeer uitgebreide 

netwerk en een niet aflatende passie voor zijn vak een schat 

aan werkervaring opgebouwd, hetgeen voor het verstrekken 

van financiële adviezen van essentieel belang is, aldus een 

bevlogen Peter Hendrikx.

FIONEX begeleidt overwegend particulieren - maar ook 

ondernemers - met adviezen op gebied van hypotheek, 

vermogen (beleggingen) en pensioenen in hun financiële 

planning. 

Actueel in de financiële markt is momenteel de zeer lage 

rentevergoeding op de spaarmarkt (0 – 0,03%). En omdat er 

goede, beter renderende alternatieven bestaan organiseert 

FIONEX daarom medio mei a.s. een informatieavond voor 

iedereen die de mogelijkheden voor meer rendement wil 

onderzoeken. 

Op transparante wijze zullen op deze avond nieuwe 

inzichten worden gegeven rondom beleggen en wat daarin 

de begeleidende rol kan zijn van FIONEX. Meer informatie 

hierover wordt u komende tijd via de lokale media verstrekt.

Namens LINK danken wij Peter Hendrikx voor zijn gastvrijheid 

en dit openhartige gesprek en wensen hem, mede namens de 

RKSV Heeze alle succes voor de toekomst.

Deze Sponsor in Beeld is deel 2 van een serie 
over de vier bedrijven, professionals in zakelijke 
dienstverlening, die gezamenlijk adverteren op 
de achterzijde van dit blad.
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IETS
VOOR DE 
CLUB DOEN

JOEP
SWAANS

12 13

Voor de verandering nu eens iemand, die niet 

zijn hele voetbalcarrière bij RKSV Heeze heeft 

doorgebracht. In zijn jeugd voetbalde hij in zijn 

geboorteplaats Oss bij TOP Oss, dat toen nog 

een amateurclub was. De overgang naar de 

senioren heeft hij echter nooit gemaakt. Het 

voetbal trok hem niet meer zo. Hij ging, zoals hij 

zelf zei, aan vechtsport doen en dan met name 

jiu jitsu, totdat rugproblemen hem noopte ook 

daarmee op te houden. Hij hield nog wel zijn 

conditie op peil met sporten in het algemeen. 

Hoe is hij dan toch bij onze club terecht 

gekomen? Eigenlijk ook op de gebruikelijke 

manier: zoon Thijs gaat voetballen en vader 

wordt leider/coach van zijn team. Langs de lijn 

staand wordt hij op een zaterdag benaderd 

door een bestuurslid, in dit geval buurman Fons 

Loots, of hij misschien wat meer voor de club 

wil gaan doen. En ja, dat wil hij wel. Zodoende is 

hij al zo’n drie jaar lid van de Sponsorcommissie 

en meteen voorzitter van deze commissie 

geworden. De samenwerking met zijn collega-

commissieleden verloopt prima en ook de 

contacten met de sponsors gaan hem goed af. 

Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken met zijn 

werkzame leven. Hij is private banker bij ABN/

AMRO Mees Pierson, een dochteronderneming 

van ABN/AMRO. In die hoedanigheid adviseert 

en assisteert hij vermogende cliënten uit 

het bedrijfsleven. En laat dat nu precies de 

doelgroep zijn van de Sponsorcommissie. Eén 

en één is drie. Al zijn onze sponsors niet zijn 

cliënten. Daarvoor is de regio Den Bosch, zijn 

werkterrein, te ver weg. Maar het praat wat 

makkelijker als je het klappen van de zweep 

kent. 

De liefde bracht hem naar deze regio, zoals 

dat zo mooi heet. Zijn toenmalige vriendin, nu 

zijn vrouw, werkte in het ziekenhuis in Geldrop 

en woonde daar ook. Ze wilde niet van baan 

veranderen en dus moest Joep naar Geldrop 

komen. Uiteraard deed hij dat. Geldrop vonden 

ze bij nader inzien wat minder aantrekkelijk 

en daarom werd in de buurt gezocht naar een 

andere woonplaats. Er moest wel een station 

aanwezig zijn voor de goede verbinding en liever 

ook niet in Limburg (!?). Dus kwamen ze een jaar 

of tien geleden, net voor de provinciegrens, in 

Heeze terecht. En dat bevalt nog steeds goed. 

Inmiddels heeft Joep ook het voetballen 

weer opgepakt en speelt hij met ingang van 

het lopende seizoen in Heeze 11. Hij vindt 

dat hiermee de band met de vereniging 

wordt versterkt. Je bent dan meer bij de club 

betrokken. 

Zo hoopt hij dat ook zijn zoon Thijs, als die de 

hele jeugd tot en met de JO19 doorlopen heeft, 

er vrienden voor het leven aan overhoudt. Met 

al die nevenactiviteiten erbij moet dat lukken. 

Dan sta je als “import”-Heezenaar toch mooi 

midden in de lokale samenleving. Daar heb je 

geen inburgingscursus voor nodig. Of krijg je die 

automatisch bij de RKSV Heeze? 

Misschien ben je dan wel geen Superpromotor in 

de echte betekenis van het woord. Maar als je je op 

deze manier inzet voor de club en daar ook duidelijk 

deel van wilt zijn, ben je in ieder geval meer dan zo 

maar een vrijwilliger. En what’s in a name, ……. toch?
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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

DE DERBY: 
EEN WEDSTRIJD 
MET MEERWAARDE

In het voetbal speel je veel belangrijke wedstrijden: bekerfinales, knock-
out fases, kampioenswedstrijden - noem het maar op. Die hebben 
meteen een aantoonbare waarde en het is duidelijk waar je om speelt. Bij 
sommige teams is het zo dat je één bepaalde wedstrijd moet winnen voor 
een succesvol seizoen, zonder dat je er een prijs door pakt. De derby. De 
wedstrijd tegen je aartsrivaal die gepaard gaat met een onsportief randje.

Je hebt derby’s op grote schaal, zoals FC Barcelona 

tegen Real Madrid oftewel: El Clásico. De wedstrijd 

tussen deze twee gigantische clubs in het voetbal is 

er eentje waar heel de wereld naar uitkijkt. Een derby 

heeft spektakel nodig, iets waardoor het in je hoofd 

blijft hangen. The Old Firm, waarin de twee Schotse 

topclubs Celtic en Glasgow Rangers het tegen elkaar 

opnemen, staat bekend om de felheid onder de 

spelers en brengt iedere keer weer sensatie. Er hangt 

een mythische sfeer rondom deze wedstrijden en ze 

worden door de hele voetbalwereld gevolgd.

Dan zijn er ook nog wedstrijden die verder gaan 

dan voetbal en niet alleen op het veld plaatsvinden. 

Wanneer er een neutrale locatie wordt gekozen in 

een ander land voor de veiligheid van beide teams, 

weet je dat een ontmoeting tussen deze twee rivalen 

veel losmaakt. Boca Juniors tegen River Plate uit 

de Argentijnse Primera División liep afgelopen jaar 

dusdanig uit de hand, dat de finale van de Copa 

Libertadores niet doorging en verplaatst moest 

worden naar het Santiago Bernabeu: de thuisbasis 

van Real Madrid.

Het is mooi om passie te zien in het voetbal, als de 

supporters en spelers het natuurlijk niet te bont 

maken. Helaas is door de koopcultuur in het huidige 

voetbal veel van de trots weg. Spelers blijven niet 

meer heel hun carrière bij hetzelfde team of worden 

van alle plekken over de hele wereld gehaald. Ze 

hebben dus geen connectie met de stad waarin ze 

spelen en voelen niet die extra motivatie die voor de 

fans zoveel betekent. Het is dus extra mooi als een 

‘kind van de club’ in een derby speelt, want hij weet 

hoe belangrijk het is.

Het hoeft niet belangrijk te zijn voor de ranglijst 

of de prijzenkast, het heeft namelijk veel meer 

waarde in sociale kringen. Wie mag het hele seizoen 

opscheppen? Wie kan tegen zijn vrienden op school 

zeggen dat hun club het beter heeft gedaan, daar 

gaat het om. Je vrienden pesten met het feit dat jouw 

club, voor minimaal een half seizoen, de beste is van 

het land, de regio, de stad of misschien wel het dorp.

Jochem Michels

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

Op papier bekleedt hij de functie 
Hoofd Technisch Coördinator 
Jeugd, maar wat houdt dat nu 
precies in en wie is hij eigenlijk? 
Het is de hoogste tijd om Ronald 
Tielemans beter te leren kennen 
en hem te presenteren aan een 
groter publiek.

RONALD TIELEMANS
Persoonlijk

WIE IS RONALD TIELEMANS?

Ervaring

Als ik vraag naar zijn verleden in het 

amateurvoetbal begint Ronald eerst te vertellen 

over zijn eigen voetbalcarrière in de jeugd van 

Tongelre dat toen nog een vereniging in bloei was. 

“We speelden nog op zondagochtend en zaten 

in de competitie met meerdere BVO’s (betaald 

voetbalorganisaties).” Daarna heeft Ronald zelf 

slechts 1,5 seizoen bij de senioren gespeeld, maar 

toen is hij al vrij snel jeugdtrainer geworden en 

heeft hij vijf seizoenen de A-jeugd van Tongelre 

getraind en daarna ook 1 jaar de A-jeugd van RKSV 

Naam: Ronald Tielemans

Geboortedatum: 17 mei 1962

Burgerlijke Staat: Sinds 3 jaar weer getrouwd. 

2 dochters van 26 en 28 uit een eerder huwelijk 

en een kleinzoon van 3.

Beroep: Sportinstructeur Landmacht regio Zuid. 

Ronald is vooral bezig met de pedagogische 

kant hiervan en de persoonlijke ontwikkeling van 

mensen.

Hobby’s: Naast een drukke baan en het 

voetballen houdt Ronald weinig tijd over, maar 

hij gaat regelmatig hardlopen en wil samen met 

zijn vrouw meer tijd maken voor vakantiereizen.
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Nuenen. Toen kwam Tongelre weer terug bij hem 

om trainer van het eerste te worden. “En dat heb 

ik 3 jaar gedaan.” Daarna volgde een hele reeks 

regionale clubs waarbij Ronald veelal met veel 

plezier heeft gewerkt: SBC (2 jaar) , ESV (4 jaar), 

Zwaluw VFC (4 jaar), Best Vooruit (4 jaar), NWC (4 

jaar), Rhode (3 jaar), HVV (1 jaar) en ten slotte drie 

jaar EFC. 

En toen kwam Heeze

“Ik kwam toen op een punt dat ik geen zin meer 

had om zelf te gaan solliciteren. Ik ben wel in 

Heeze op gesprek geweest en daar hield ik direct 

een goed gevoel aan over. De club besloot echter 

om Marius en Ad als trainersduo aan te stellen, 

geen enkel probleem! Bert Triki viel weg als 

jeugdcoördinator en ik had wel interesse in zo’n 

soort functie, hoewel de invulling nog niet duidelijk 

doet heel veel met eigen jongens. Dat is prima, 

maar hoe ver ga je daarin? Het hoort bij de 

clubcultuur om niets te betalen aan spelers en 

dat is prima, maar betekent dat bijvoorbeeld dan 

ook dat een speler die niet uit Heeze komt, graag 

wil voetballen in Heeze en een versterking voor 

de selectie is, ook geen reiskostenvergoeding 

kan krijgen?” Ronald maakt duidelijk dat het hem 

niet zo veel uitmaakt hoe de club hierin staat, 

maar er moet wel wat meer duidelijkheid hierin 

komen.”Niet iedereen denkt er nu hetzelfde over.”

Toekomst

Hoewel Ronald nog geen volledig seizoen 

bezig is, gaat hij stoppen als hoofd technisch 

coördinator jeugd. Zoals bij velen wel bekend zal 

zijn, is hij volgend seizoen hoofdtrainer bij ons. 

Zijn naam kwam wellicht niet als een verrassing, 

maar toch wil Ronald een misverstand uit de 

weg ruimen. “Toen Marius werd aangesteld als 

nieuwe hoofdtrainer, zag het er niet direct naar 

uit dat Heeze 1 zou promoveren naar de eerste 

klasse. En toen ik besloot om jeugdcoördinator 

in Heeze te worden, had ik ook de intentie om 

dit langer dan 1 seizoen te gaan doen. Heeze 1 

was.” Ronald kreeg als eerste opdracht mee om 

een verbeterslag in de ontwikkeling van trainers 

te maken. In het recente verleden zijn er wel 

selectiespelers geweest die een jeugdteam wilden 

trainen en coachen, maar zij haakten met name 

al snel af omdat er te weinig begeleiding voor hen 

was. “Dat is zonde uiteraard en dat moest dus 

duidelijk beter.” Er is een inventarisatie geweest 

onder jeugdige (selectie)spelers die hogerop 

willen als trainer. Jasper Hijdra, Ruud Leijssen en 

Gijs Moerenhout hadden de meeste interesse. 

De vereniging zorgt ervoor dat deze jongens 

op een officiële KNVB-trainerscursus kunnen. 

(Helaas haakt Gijs af, omdat hij zijn voetbalgeluk in 

België  gaat beproeven komend seizoen.) Verder 

wordt er een verenigingscursus opgestart voor 

trainers (vaak ouders) die daarmee geholpen 

worden met het in elkaar zetten van leuke en 

zinvolle trainingen. En ook start de voetbalschool 

weer vanaf 24 maart. Natuurlijk kan Ronald dit 

allemaal niet alleen. Hij heeft een zeer ervaren 

team om zich heen die bij al deze activiteiten op 

verschillende manieren begeleiden. Ronald heeft 

ook veel waardering voor deze mensen die dan 

ook genoemd mogen worden: Jack Nijs, Fred 

Weiss, Theo van Gerwen, Richenel Jacopucci, Peter 

Bakermans, Stefan Fraikin en Mark de Graaff.

Wat valt hem op?

Ronald loopt nu ruim een half jaar rond bij de 

vereniging en wat hem in postieve zin opvalt, 

is de enorme betrokkenheid van een grote 

groep mensen. “Zij maken vele uren op de club 

en houden daarmee de vereniging draaiend. 

Velen hebben ook een goed niveau en zeggen 

verstandige dingen. In de breedte is deze groep 

mensen ook wat groter dan bij bijvoorbeeld bij 

EFC.” Ook merkt Ronald dat steeds meer jonge 

mensen zich willen inzetten voor de club, iets 

wat uiteraard een goede ontwikkeling is en 

gestimuleerd moet worden. Ronald is vrijwel 

iedere zaterdag aanwezig en praat dan met 

zoveel mogelijk mensen. Hij probeert deze 

personen te helpen als zij organisatorisch ergens 

tegen aanlopen. Ronald heeft op zaterdag het 

meeste contact met de begeleiding van de 

standaardteams en kan dan zijn steentje bijdragen 

aan het oplossen van allerlei kleine problemen. 

Zijn er ook zaken die beter kunnen? Ronald moet 

even nadenken. Dat zien we dan maar alvast als 

iets positiefs! Na een kleine stilte: “RKSV Heeze 

promoveerde toch en aangezien Marius niet de 

benodigde trainersdiploma’s heeft voor de eerste 

klasse, moest er afscheid van hem als hoofdtrainer 

worden genomen. Ik ben benaderd om 

hoofdtrainer te worden maar daarin heb ik Marius 

ook betrokken. Ik heb prima gesprekken met hem 

gehad.” Marius is komend seizoen assistent van 

Heeze 1, iets wat ook belangrijk is voor Ronald. “Ik 

vind het vanuit mijn huidige functie goed dat ik nu 

ook eens de jeugd van een vereniging wat beter 

heb gezien en ik heb ook echt veel waardering 

voor al die vrijwilligers. Maar ik zie toch iets meer 

uitdaging in het hoofdtrainersschap. Ik mis nu de 

wedstrijdspanning op zondag. Ik wil vanaf komend 

seizoen alles in het werk stellen om het hoge 

niveau van de selectie te behouden. 

En zijn opvolger bij de jeugd? Bij het schrijven 

van dit stuk is er nog geen opvolger voor Ronald 

bekend. En dat is jammer. “Hopelijk vindt de club 

iemand die voor meer continuïteit kan zorgen.” 

En dan nog richting mij: “Zet maar in je artikel dat 

er een vacature is die moet worden ingevuld!” Bij 

deze dus!

COÖRDINATOR JEUGD
Tekst: MICHIEL THURLINGS  Beeld: GERNIE HENSELMANS
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Tien jaar LINK. Een mooi jubileum. Ook Mark kijkt 

met plezier terug op de afgelopen tien jaar, die 

voorbij zijn gevlogen. Direct in het begin van het 

gesprek wordt al duidelijk dat tableaux heel positief 

tegenover de LINK staat. Mark: “We doen de 

opmaak van LINK voor RKSV Heeze heel graag. En 

eigenlijk zijn we er ook trots op.” 

Het allereerste begin van de LINK herinnert hij 

zich nog goed. Mark: “Rens Snoeijen was bezig 

om een nieuw magazine van de grond te krijgen 

als opvolger voor het bestaande clubblad, het 

Rood- Groentje. Hiervoor had hij mij benaderd. 

Het was veel werk voor hem, want hij moest 

nog mensen zien te overtuigen. Wij hebben hier 

destijds een proefblad in elkaar gezet en gedrukt, 

waarmee Rens de boer op ging. De financiën 

moest hij nog rond zien te krijgen. Daarvoor moest 

hij sponsoren vinden. En hij moest het bestuur 

achter zich krijgen. Toen het proefexemplaar er 

was, was nog lang niet zeker dat LINK er echt zou 

komen. Er waren echt nog wat hobbels te nemen. 

Uiteindelijk is hij er in geslaagd. Dat is knap. En dat 

het magazine na 10 jaar nog steeds succesvol is, is 

geweldig.”

Vormgeving

In maart 2010 kwam de allereerste LINK uit. De 

eerste jaargang verschenen er drie exemplaren; 

in de jaren daarna werden dat negen nummers 

per seizoen. Toen duidelijk werd dat RKSV Heeze 

verder ging met de LINK, ging tableaux op zoek 

naar een lijn voor de vormgeving. Ze moesten 

uitzoeken op welke wijze ze een goede werkbare 

TIEN JAAR 
OPMAAK LINK
Dat de LINK al tien jaar een succes is, is voor een aanzienlijk deel te 
danken aan tableaux mediamakers. Want tableaux verzorgt al sinds het 
allereerste begin de opmaak van ons blad. En dat is niet niks. De hoogste 
tijd dus om eens langs te gaan bij Mark Damen. Ik word hartelijk ontvangen 
in het Oude Postkantoor in hartje Heeze, waar tableaux gevestigd is. In dit 
karakteristieke pand maakt tableaux de mooiste creaties.

manier vonden om LINK op te maken, zonder dat 

ze steeds op zoek moesten naar ‘het wiel’. Hierbij 

moest gewaarborgd blijven dat de LINK er steeds 

goed uitzag. Mark: “We wilden dat de LINK er altijd 

goed uit zou zien. Onze naam staat er niet voor 

niks in. Maar tegelijkertijd moest het voor ons 

werkbaar zijn.” Mark vervolgt: “Als je oude LINKs 

doorbladert en deze vergelijkt met de exemplaren 

van nu, zie je ook de ontwikkeling. Het ziet er nu 

professioneler uit, rustiger. LINK is tegenwoordig 

een echt magazine zonder wilde fotocollages.” 

Mark verder over de opmaak: “In de beginjaren 

kregen we nog wel eens het verzoek om elk 

seizoen een andere opmaak te maken, maar dat 

was niet te doen voor ons. Dat kostte echt te veel 

tijd. De opmaak passen we nu aan als een artikel 

zich ervoor leent, of als we even wat meer tijd 

hebben.” En dat vindt de huidige redactie helemaal 

prima.

Uniek

In de loop van de jaren zijn de artikelen ook 

inhoudelijk professioneler geworden, vindt Mark. 

Hij is oprecht geïnteresseerd hoe we het als club 

en als redactie voor elkaar krijgen om LINK te 

maken. En hoe we artikelen bedenken, hoe we 

te werk gaan. Hij vindt het mooi dat Nico en Rob 

vanaf het begin nog steeds bij de redactie zijn. 

Rob nog altijd met zijn Graspol. Mark: “Dat is echt 

knap.” Mark spreekt zijn waardering uit over de 

manier waarop we nu al tien seizoenen de LINK 

uit weten te brengen. Een compliment dus aan 

iedereen die deel uitmaakt(e) van de redactie! 

Mark voegt toe: “Het is echt uniek wat jullie doen. 

Niet veel verenigingen lukt dit. Ik ken ze niet.” Hij 

vervolgt: “Toen Rens stopte, hadden wij eerlijk 

gezegd wel wat vrees over het voortbestaan van 

de LINK. Maar het is jullie gelukt! Daar kunnen 

jullie echt trots op zijn.” En dat zijn we natuurlijk 

ook! 

Het spreekt voor zich dat RKSV Heeze ontzettend 

blij is met tableaux. Dankzij tableaux is de opmaak 

van de LINK verzekerd van kwaliteit en continuïteit. 

We zijn hierdoor niet afhankelijk van een vrijwilliger 

die er plotseling mee op zou kunnen houden. Nee, 

het is hartstikke goed zoals het nu gaat.

Hoe gaat de opmaak?

Voordat LINK in de brievenbussen verschijnt, is 

er veel werk verricht. Nadat de redactie op pad 

is geweest en alle teksten en foto’s helemaal 

gereed zijn, wordt de indeling per pagina / artikel 

10E JAARGANG LINK
Tekst en beeld: GERNIE HENSELMANS
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gemaakt door de eindredactie. En dan gaat het 

naar tableaux. Mark: “We krijgen alles compleet 

aangeleverd in een ZIP-bestand met mapjes. In 

de mapjes zitten tekst en foto’s per artikel bij 

elkaar. Dat is overzichtelijk voor ons. Het door 

jullie gemaakte overzicht (indeling per pagina), 

printen we. Met een markeerstift houden we bij 

wat we klaar hebben. Meestal maakt Dirk van Gaal 

de LINK op, soms doe ik het. Maar Dirk verdient 

de meeste credits voor de opmaak. Hij is echt het 

creatiefste.” 

Het opmaken van de LINK is een klusje van 

ongeveer een werkdag. Op welk moment er tijd is 

voor de LINK, is niet altijd vooraf te zeggen. Het ligt 

eraan hoe druk tableaux het heeft met ‘betalende’ 

opdrachtgevers. Die gaan voor en dat is logisch. 

Als uiteindelijk alle 40 pagina’s gevuld zijn met 

teksten en de beste bijpassende foto’s zijn 

gekozen, èn Dirk is tevreden met de layout, 

dan stuurt Mark het concept naar de redactie. 

Vervolgens kijkt ieder redactielid zijn/haar eigen 

artikel na op eventuele foutjes. De correcties 

worden centraal  verzameld en worden binnen 

enkele dagen aan Mark teruggekoppeld. Deze 

correcties moeten nog verwerkt worden. Tot 

slot dient het bestand nog drukklaar gemaakt 

worden. Mark: “Voordat het bestand naar de 

drukker kan, moeten wij toch nog wel wat doen 

aan het bestand. Het zijn technische dingen die te 

maken hebben met omzetten van kleuren voor de 

drukker. Als dat allemaal gebeurd is, dan gaat het 

bestand naar de drukker. En dan zit het er voor 

ons op.” 

Na het drukken komt de LINK nog wel terug bij 

tableaux, want de drukker bezorgt ‘m daar. “Onze” 

Nico haalt de dozen vers gedrukte LINKs op en 

coördineert de verspreiding. Het is dus een heel 

proces voordat de LINK in de bus ligt.

Verdere bedrijfsactiviteiten

tableaux is een echt Heezers bedrijf. In 1999 

begon Mark voor zichzelf; twee jaar later kwam 

Jan Scheutjens erbij. Beiden staan nog altijd aan 

het hoofd. De laatstgenoemde is tegenwoordig 

overigens ook voetbaltrainer in een pupillenteam 

(hartstikke fijn, Jan!). Tot 2007 heette hun 

bedrijf Lost in Time; in 2007 veranderden ze 

de naam in tableaux (altijd zonder hoofdletter, 

ook aan het begin van de zin). Bij tableaux 

moet je trouwens appelflappen trakteren als je 

toch een hoofdletter schrijft. In de loop van de 

jaren is tableaux gegroeid en heeft het bedrijf 

zich ontwikkeld tot middelgroot bureau op het 

gebied van gedrukte- en interactieve media. Ze 

zijn van alle markten thuis, want zowel ontwerp, 

idee, strategie en techniek zijn er te vinden. Ze 

verlenen hun diensten aan kleine, middelgrote en 

grote bedrijven, evenals aan overheidsinstanties. 

tableaux is uitgegroeid tot een bedrijf met tien 

medewerkers. Met Mark en Jan erbij zijn ze met 

twaalf mensen. Vaak hebben ze nog een stagiaire. 

Vrijwel iedereen komt uit Heeze, ze hebben slechts 

één medewerker van buiten De Parel van Brabant. 

Dat maakt hen erg betrokken in het Heezerse 

dorpsleven. Mark legt uit dat ze zich voor zo’n 

30% bezighouden met ontwerp/opmaak (logo’s, 

drukwerk, printwerk). Voor de overige 70% werken 

ze aan websites, apps en alles wat daarbij komt 

kijken. Ze doen ook gecompliceerde websites 

waar veel techniek in zit. Kortom: tableaux is een 

modern bedrijf dat verankerd is met Heeze en dat 

veel te bieden heeft op het gebied van online en 

offline media.

Klaar staan in eigen dorp

Mark benadrukt aan het eind van ons plezierige 

gesprek dat hij het van groot belang vindt 

dat bedrijven klaar staan om verenigingen in 

eigen dorp te helpen. Bij tableaux vinden ze 

dat vanzelfsprekend; het zit in het DNA. Ze 

zijn dan ook erg betrokken in het Heezerse 

verenigingsleven en ook bij de Brabantsedag. 

Mark: “Wij vinden het echt belangrijk dat bedrijven 

hun steentje bijdragen. Het verbindt en vergroot 

uiteindelijk de leefbaarheid in ons mooie dorp.” 

Een mooie slotzin van een betrokken Heezenaar.

Een proost op het LINK-jubileum en op de fijne 

samenwerking!
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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.

TRAINER ZIJN IS MOOI
Tekst: RUUD LEIJSSEN  Beeld: WILMA CUIJTEN, ARCHIEF

TRAINER ZIJN IS 
HET MOOISTE WAT ER IS
Al ruim 8 jaar ben ik trainer/coach bij de club. Een hobby die uit hand is gelopen. 
Wat begon als een soort van noodoplossing is voor mij uitgegroeid tot het 
mooiste wat er is op voetbalgebied. Als ik de vraag krijg of ik trainen/coachen 
leuker vind dan zelf spelen zeg ik volmondig: ‘Ja!’

Reden om te gaan trainen

In het seizoen 2009-2010 begint de paniek toe te 

slaan in mijn knieën. Als speler van de JO17-2 kreeg ik 

wekelijks na het spelen van een wedstrijd pijn in m’n 

knie. Geen overbelastende pijn, maar echt enorme 

pijn. Bij heel veel dokters- en ziekenhuisbezoekjes 

konden ze bijna niks vinden. Besloten om een jaartje 

te stoppen met voetbal. Na 1,5 jaar rust dacht ik er 

weer klaar voor te zijn om zelf te gaan spelen. Na een 

half seizoen in de JO19-2 gespeeld te hebben ging het 

op een toernooi bij Haarsteeg goed mis. Ik wil mijn 

been strekken om een voorzet te blokken. Op dat 

moment schiet het bot van de knie helemaal uit de 

kom en zit ineens onder m’n knie. Een akelig moment 

en ik schreeuwde het uit van de pijn. Ik kon niet meer 

lopen. Het bleek dus dat mijn kraakbeen in de knie 

beschadigd was, wat inhoudt dat ik moet opletten 

met belasting. In de JO19-2 het seizoen daarna was 

ik koppig en voetbalde gewoon door met pijn. Na het 

1e seizoen bij Heeze 6 weer 2x een knie uit de kom te 

hebben gehad, was de boodschap duidelijk. Stoppen 

met voetballen en training gaan geven. Tegenwoordig 

voetbal ik op invalbasis bij Heeze 6. Dat bevalt goed, ik 

luister goed naar mijn lichaam en bij enige herkenbare 

pijn weet ik dat ik moet stoppen. Ik ben al een hele tijd 

blessurevrij en dat is prettig.

De beginjaren

In het tussenjaar dat ik stopte met voetballen wilde 

ik wel graag bezig blijven met het spelletje. Ik was 

toen 16 jaar, dus een bestuursfunctie leek me niet 

zo’n geweldig idee. En ik ben ook niet iemand die 

achter een tafel moet gaan zitten en dingen moet 

delegeren. Laat mij maar bezig zijn met jeugd en met 
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het spelletje, dacht ik. Wie weet dat ik het leuk vind 

ook! Jan van Kemenade en Roy van Stratum gaven 

voetbaltraining aan de JO13-3. Ik kende Jan en Roy 

goed en ze liepen al een tijdje mee. Ik dacht: ’Ik ga me 

hierbij aansluiten’. Ik was echt een assistent van Jan 

en Roy. Dat vond ik ook niet erg, ik mocht met alles 

meedenken en beslissen. Het eerste seizoen zonder 

zelf te voetballen viel me erg zwaar. Ik had plezier in 

de JO13-3 maar het voelde als een leuke verplichting. 

Het was leuk maar meer ook niet. We werden in de 

JO13-3 wel kampioen! Dus dat was een leuke ervaring 

om meteen mee te pakken. Na één seizoen veel 

geleerd te hebben bij Jan en Roy vond ik het al tijd om 

zelf aan te slag te gaan. Zelf de training voorbereiden, 

uitvoeren en op zaterdag ook meer aanwezig zijn. Dit 

deed ik samen met Bas Snoeijen. Door de jaren heen 

best groot. We werden 3e in de 1e competitiehelft. 

Uiteindelijk behaalden we toch nog 7 punten uit 11 

wedstrijden. Ik was trots op onze jongens. De 1-0 

overwinning thuis tegen DVS JO15-2 is de mooiste 

wedstrijd die ik ooit gecoacht heb. De hele wedstrijd 

de onderliggende partij zijn, maar puur op een drive 

en passie kunnen spelen en dan zo’n wedstrijd over 

de streep trekken. Als na het laatste fluitsignaal de 

spelers voor pampus op de grond liggen, dan zijn 

ze echt leeg gegaan. Ik besloot bij dit team te blijven 

omdat er nog veel rek in zat, vond ik. Ik ging mee 

naar de JO17-2. De groep werd ineens groter met 18 

spelers. Het was aan het begin moeizaam. Het verschil 

tussen de 1e jaar JO17 en 2e jaar JO17 was groot. 

Het was een drukke groep. Toch had ik enorm veel 

plezier met de jongens ondanks dat de resultaten niet 

denderend waren. We werden 2x roemloos laatste 

in de competitie. Ik twijfelde na het tweede seizoen 

met het team of ik wel door wilde met hen. Ik was wel 

weer toe aan een nieuwe uitdaging op hoger niveau. 

De club vond ook dat ik daar klaar voor was. Toch kon 

ik het voor mijn gevoel niet maken om de JO17-2 te 

gaan verlaten omdat Bas aangaf te gaan minderen. 

Ik besloot dus door te gaan met JO17-2 en ging ook 

nog de JO13-1 trainen. Maandag, woensdag JO13-1. 

Dinsdag, donderdag JO17-2. Zaterdag als het kon 

met beide teams op pad. Druk programma, maar ik 

had plezier. De band met JO17-2 groeide alleen maar 

meer dat seizoen. Drie seizoenen samen zijn is bij 

een lager amateurteam vrij uniek te noemen. Ook in 

dat seizoen zaten geweldige wedstrijden bij. Juventud 

JO17-1 uit zal ik niet snel vergeten. Juventud had na 

4 wedstrijden al 46x gescoord ongeveer. 4-4-2 is bij 

ons het gebruikelijke systeem, maar tegen sterke 

tegenstanders kunnen we ook 5-4-1 spelen. Ik besloot 

dat te doen en gaf paar duidelijke opdrachten mee 

waar we in die week op getraind hadden. Alles pakte 

uit zoals ik verwachtte. Wij counterden naar 0-1. Ik 

denk dat we die wedstrijd nog geen 20% balbezit 

hebben gehad. Uiteindelijk maakte Juventud dat echt 

veel beter was paar minuten voor tijd de 1-1. De 

vreugde die bij Juventud toen loskwam, gaf aan hoe 

goed mijn jongens verdedigd hadden. Dit seizoen is al 

het vierde seizoen met deze geweldige, leuke groep. 

We draaiden ook dit jaar voor de winterstop goed 

mee en werden mooi 4e. Al denk ik zelf dat we op de 

cruciale wedstrijden nog te weinig brengen want er 

had echt meer ingezeten.

Na dit seizoen neem ik met oprechte pijn in het hart 

afscheid van dit unieke team. Ik ga volgend jaar een 

UEFA C-cursus doen en twee seizoenen lang 4 dagen 

hebben Bas en ik veel samengewerkt met ouders. 

Omdat wij allebei ook nog jeugdige losbollen waren, 

moest er wel een ouder als ‘bewaker’ aanwezig zijn. 

Zeven seizoenen later werken Bas en ik nog steeds 

samen en dat is best uniek te noemen. De kracht 

van onze samenwerking is dat we allebei verschillend 

denken over voetbal en manieren van trainen.

JO15-3 tot JO19-2 : Onvergetelijke periode

Na met alle respect al vier seizoenen de laagste 

JO13 elftallen getraind te hebben vond ik het tijd 

om op hoger niveau te gaan trainen. Ik had dat bij 

de vereniging aangegeven en de leeftijdscategorie 

maakte me niet uit. Op een warme augustusavond in 

2015 stappen er 14 dol enthousiaste en voor mij bijna 

allemaal onbekende jongens het veld op, allemaal vol 

spanning. Ik ging voor het eerst voor een compleet 

nieuw team staan. En zij kenden mij niet. Dus dat was 

heel spannend. In het eerste jaar heeft mijn vader mij 

veel geholpen met het maken van trainingen. Ik heb 

van mijn vader echt veel geleerd. Hij deed alles met 

een reden. 

Toen we gingen handballen dacht ik echt van: ‘Pa, 

wat doe jij nou?’ Hij legde me uit dat het goed is voor 

de coördinatie. Elke oefening legde hij mij uit wat 

hij ermee bedoelde, en als ik een oefening deed, 

legde hij mij uit wat goed en minder goed was. In 

dat seizoen begon ik echt te beseffen dat ik jongens 

dus met goed voorbereiden van trainen echt beter 

kon maken. Ik ben toen met bijvoorbeeld Djesro 

Stienen gaan trainen op zijn linkerbeen. Tegenwoordig 

schiet Djesro met links bijna net zo makkelijk als met 

rechts. Als Djesro met links een goal maakt, dan blijft 

er toch altijd een trots gevoel hangen. Een speler 

moet het uiteindelijk zelf toepassen. In het eerste 

seizoen werden we bijna kampioen en haalden we de 

kwartfinale van de beker. Na de winterstop hebben 

we geruild met JO15-2. Die speelden 1 klasse hoger 

dan wij, in een volle competitie. JO15-2 verloor voor 

de winterstop alles. Na een oefenwedstrijd tegen 

elkaar bleek toch dat het beter was om te ruilen. Wij 

werden JO15-2 en JO15-2 werd JO15-3. We hadden 

erg veel moeite met het niveauverschil. Dat was toch 

per week trainen is echt te veel. De afweging nemen 

voor een nieuw team of nog één jaar doorgaan was 

er eentje die heel zwaar was. Uiteindelijk komen, met 

alle respect, mijn persoonlijke ambities niet overeen 

met de mentaliteit waarop JO19-2 hoort te voetballen. 

Voor de gezelligheid en het samen zijn. Niet voor mooi 

voetbal en beter worden. En dat wil ik wel. Jongens 

ontwikkelen en iets moois neerzetten. Ik denk dat 

ik met Bas samen iets moois heb opgebouwd met 

JO19-2. Ze voelen als mijn jongens. Ik heb ze echt zien 

opgroeien en daar ben ik echt trots op om dat mee te 

hebben mogen maken. Ik ga ze volgend jaar echt wel 

een paar wedstrijden aanmoedigen!

Cursus

Omdat ik zoveel plezier en voldoening haal uit het 

training geven wil ik mezelf er graag heel erg in gaan 

ontwikkelen. Vorig seizoen ben ik geslaagd voor 

de pupillencursus. Deze cursus werd gegeven bij 

Dommelen. Dat was een leuke en leerzame ervaring. 

Je leert er veel. Van iedere trainer kan je leren 

ongeacht niveau. Nu ik dit diploma binnen heb, mag 

ik volgend seizoen de UEFA C-cursus gaan doen. Een 

pittige cursus maar ik kijk er enorm naar uit. Ooit wil ik 

ook nog UEFA B en UEFA A halen. Maar dat is heel ver 

vooruit kijken. Eerst UEFA C maar eens zien te halen 

en dat zien we wel weer verder. Ik hoop heel erg een 

steentje bij te mogen dragen bij de ontwikkeling van 

de jeugdopleiding bij onze club. Belangrijk is dat onze 

standaardteams op zo’n hoog mogelijk niveau spelen. 

Maar juist de elftallen daaronder zijn ook belangrijk. 

Als we die laten versloffen, dan wordt het niveau 

tussen de standaardteams en andere teams te groot. 

En als een standaardteam moet worden aangevuld, 

is het fijn als er een waardig vervanger is in het eigen 

team.

“Ik ging voor het eerst voor 
een compleet nieuw team 
staan. En zij kenden mij 
niet.”

“Na dit seizoen neem 
ik met oprechte pijn in 
het hart afscheid van dit 
unieke team.”

“Nu ik dit diploma binnen 
heb, mag ik volgend 
seizoen de UEFA C-cursus 
gaan doen”



28 29TRAINER ZIJN IS MOOI
Tekst: RUUD LEIJSSEN  Beeld: WILMA CUIJTEN, ARCHIEF

Voldoening

Waarom training geven zo leuk is om te doen? Het 

geeft voldoening. Het zit hem in de kleine dingetjes die 

het hem doen. Als ik jongens tegenkom die al jaren 

gestopt zijn met voetballen of bij een ander team 

spelen en ze begroeten je, dan betekent dus dat je het 

goed hebt gedaan. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen 

werkwijze. Maar ik denk dat je het beste presteert als 

je plezier hebt. Tuurlijk moeten er regels en discipline 

zijn. Maar ik denk dat de harde hand van vroeger over 

een aantal jaar geen effect meer heeft op de jeugd 

van tegenwoordig. Ik snap met alle respect de ‘’oude 

garde‘’ wel. De jeugd zit inderdaad te veel achter de 

Playstation en telefoon. Maar dat komt omdat het 

allemaal aangeboden wordt. Kijk bijvoorbeeld naar 

hoeveel ouders een smartphone hebben! Elk team 

heeft een eigen groepsapp. Ouders gaan er onbewust 

ook in mee. Jeugd kon vroeger alleen maar voetballen 

omdat er simpelweg verder niks was. De wereld 

verandert en dus veranderen wij als mens ook. De 

jeugd ook. Daarom vind ik het zo belangrijk dat jeugd 

de jeugd gaat trainen. Waarom zou een JO19 speler 

niet een JO13 kunnen trainen? Wij staan qua leeftijd 

dichterbij de jongens, dus kunnen wij hun gedachten 

beter lezen denk ik. Plezier hebben is belangrijk. 

De kunst is om het ieder schakeltje in het geheel 

naar zijn zin te maken. Dat is moeilijk omdat je met 

verschillende behoeftes hebt te maken en manieren 

van denken. Je hoeft er geen strafkamp van te maken. 

Ik ben duidelijk en consequent in mijn regels. Respect 

voor de vrijwilliger, respect voor de speler. Met die 

gedachten gaat het al jaren goed. Bij JO19-2 willen 

ze bijvoorbeeld graag eens meedoen bij Heeze 6. 

Dat voelt voor mij als waardering. Ik help hen door te 

trainen en begeleiden, en zij doen dan weer wat terug 

voor mij om ons te helpen op zondag. Een hele fijne 

wisselwerking. Ik heb de JO19-2 dit jaar voor het eerst 

uitgenodigd op mijn verjaardagsfeest. De waardering 

die je dan van de jongens krijgt, is dan fantastisch. Een 

zelf bedacht shirtje hebben ze laten bedrukken en als 

teamcadeau gedaan.

Dat zijn de momenten dat je geniet. Ze zijn er en ze 

waarderen je. Dat is bij de JO13-1 ook dit seizoen. 

Een geweldig team. Allemaal toppers. Als kinderen 

van 11-12 jaar oud op zondagochtend in de kou gaan 

staan om hun trainer aan te moedigen die in de 6e 

klasse reserve 644 speelt, dan ben je denk ik op de 

juiste weg. Het geeft een enorme boost. Dit soort 

voorbeelden maken het trainersvak nou mooi.

“Ik wil voorlopig echt nog 
bij RKSV Heeze blijven en 
hier presteren.”
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Toekomst

Ik wil voorlopig echt nog bij RKSV Heeze blijven en 

hier presteren. Ik heb wel echt de ambitie om hoger 

op te gaan. Waar mijn plafond ligt? Dat weet ik niet. 

Het enige nadeel is dat ik zelf nooit op hoog niveau 

heb gevoetbald. Is geen vereiste, maar het zou het 

allemaal wel wat makkelijker maken. Een droom zou 

zijn om bij een BVO aan de slag te gaan. Het mooiste 

zou zijn om keer bij PSV in de jeugd te mogen gaan 

werken. Maar dat is nog heeeeeeel ver weg. Maar 

zolang je niet droomt, dan kan je het vergeten. We 

gaan het zien. Als ze vanuit Amsterdam bellen om 

daar te gaan werken, zou ik overigens ook geen nee 

zeggen hoor, haha!
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Ik kijk graag op Voetbaltube.nl naar samenvattingen 

van vage Europaleague wedstrijden. De spelers 

komen het veld op. Althans bijna. Ze stonden te 

wachten aan het eind van de gang, vlak voor het veld. 

Ik houd van die wachtscènes net voor een wedstrijd. 

Daar stonden ook twee meisjes. Ik vermoed dat 

ze een stewardessopleiding hadden genoten. De 

aanvoerders stonden voorop. De meisjes wezen naar 

het veld: daar moeten jullie naar toe, daar naar dat 

weiland tussen al die mensen. Ik zag de aanvoerder 

naar de jongen kijken die zijn hand vasthield en die 

met hem het veld mocht oplopen. Het ventje knikte: 

daar is het veld, daar moeten we zijn. De aanvoerder 

had het begrepen. Je zag aan het kereltje dat hij geen 

idee had wiens hand hij vasthield. Dat het Messi niet 

was, dat wist hij wel.

Wat mij opviel in die gang: alle spelers hadden 

heel veel tijd gespendeerd aan hun kapsel en 

baardjes. Bij een Italiaan kan ik me er nog iets bij 

voorstellen, maar bij een Nederlandse polderboer 

klopt er gewoon iets niet. Een Italiaan drinkt in stijl 

zijn ristretto, terwijl wij een Bastognekoek in ons 

slootwater dopen. Je snapt dat een Italiaans kapsel 

daar niet bij past. Bij ons vertoont zo’n kapsel meteen 

gelijkenis met een Roemeense communist: ook hoog 

opgeschoren en van boven wat langer, maar het 

combineert gewoon niet met een polderkop.

Dan die baarden. Dat past prima bij Afghanen die bij 

I.S. voetballen. Maar bij de linkshalf van Emmen is 

het toch even schrikken. Dan heb je ook nog spelers 

die ingewikkelde patronen in hun haar hebben 

geschoren. Paul Pogba kan zoiets hebben. Michiel 

Kramer met een gecoiffeerd kroketmotief dan weer 

niet. Terug naar het gewone hoeft voor mij niet, 

maar een paardenknot boven op je hoofd kan echt 

niet meer. Het werkt gewoon op de lachspieren. 

Ik weet trouwens waarom spelers de aandacht 

willen vestigen op hun urban-haardracht: om te 

camoufleren dat ze niet in staat zijn een mannetje te 

passeren. 

COLUMN GRASPOL

Er hing een mooi spandoek in het stadion van Sevilla. 

“Kracht maakt Macht” stond er in het Spaans. Het 

betekent niks, maar toch zijn het pakkende woorden. 

Je moet er niet over na gaan denken, want dat eindigt 

in een zware depressie. Er had net zo goed kunnen 

staan “Hopsakee” of “Tegen een Boom Rijden is Niet 

Leuk”. Dat slaat ook nergens op, maar het gaat er 

om dat je je best hebt gedaan en zo laat zien dat 

je een fan bent. Spandoeken met spelfouten zijn al 

helemaal aandoenlijk.

De trainer stond in die gang met een sigaret 

in de hand. Het meisje dat zo vriendelijk de 

weg had gewezen naar het veld (ongeveer vier 

meter verderop), wees de trainer er met een 

stralende glimlach op dat hij de sigaret niet mocht 

aansteken. Wonderlijk dat zo’n man zich iets van 

dit stewardessmeisje aantrekt. Hij zag er namelijk 

uit als een staatsgevaarlijke Argentijn die in twee 

minuten een half paard wegschrokt, een trainer 

die stilzwijgend met de onbewogen blik van een 

opgegraven farao de linksback smoort na een 

stomme terugspeelbal waarmee hij zijn eigen keeper 

in de problemen brengt. Zo’n type. Maar hij knikte 

begripvol naar het meisje. Misschien vond hij wel dat 

ze een leuk rokje aan had.

De wedstrijd is 26 seconden oud als Ben Yedder 

scoort. Dan komt het. Hij sprint dolenthousiast 

richting cornervlag en trekt ondertussen zijn shirt 

uit. Ik heb daar bewondering voor: hollend je shirt 

uittrekken. Volgens mij is dat heel moeilijk. Ik ging dat 

meteen uittesten. In mijn tuin, want het Is natuurlijk 

niet de bedoeling dat iemand het ziet. Ik begin te 

hollen en probeer mijn trui uit te trekken. Binnen 

drie seconden loopt ik met mijn hoofd door het glas 

van schuurdeur. Het is inderdaad heel moeilijk.

Graspol

TEGEN EEN BOOM 
RIJDEN IS NIET LEUK

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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Begeleiding 2e elftal Mannen seizoen 
2019-2020 

Wiljan van Vijfeijken wordt de coach van het tweede elftal.

Wiljan krijgt ondersteuning van Roderick de Bruijn als trainer/assistent 

coach en van Ad Snoeijen als assistent coach/speler. Michiel Thurlings 

en Johan van de Water worden teamleider en Ad van Breda zal 

grensrechter zijn. 

 

Tevens zal Wiljan van Vijfeijken ook de rol van selectiemanager op 

zich nemen. De selectiemanager heeft als taak om te zorgen dat we 

een 1e klasse waardige selectie hebben en zal uit dien hoofde ook 

contacten hebben met trainers, leiders en spelers.

 

We zijn als bestuur erg verguld met bovengenoemde invulling en 

wensen de mannen veel succes.

JO11-1 speelt tegen PSV
Op uitnodiging van PSV speelde onze JO11-1 op 13 maart een 

oefenwedstrijd tegen de JO10-1 van PSV in het stadion van Helmond 

Sport! Hoe gaaf is dat?!! 

Er kwamen flinke regenbuien voorbij in het stadion, soms gepaard 

gaand met harde windstoten en wat natte sneeuw, maar onze 

jongens lieten zich daardoor niet afleiden! Ze streden van de eerste 

tot de laatste minuut voor wat ze waard waren! Ze hebben een 

fantastische wedstrijd op de mat gelegd en het PSV hier en daar ook 

moeilijk gemaakt. Het was prachtig om te zien. Alhoewel onze jongens 

met 6-1 verloren, mag dit als een super resultaat gezien worden. Leuk 

detail was nog dat de Heezerse Senn Martens (sinds dit seizoen bij 

PSV) nu met PSV tegen zijn oude teamgenootjes speelde. 

In een volgende LINK meer vanuit de jeugdredactie. Wordt vervolgd.

Sponsoring whitebords kleedlokalen
Onlangs zijn de whitebords in de kleedlokalen vervangen. Bosmans 

Project Inrichting (BPI) heeft 10 instructieborden geleverd en 

gesponsord, samen met co-sponsoren Piet Adriaans en Jo Bosmans. 

Piet en Jo (de oudste leden van RKSV Heeze) staan altijd langs de lijn 

en bij zonnig weer onder een roodgroene paraplu! 

Hartelijk bedankt!! Nu kunnen de trainers en leiders de borden weer 

gebruiken!

Actie meer meiden bij de club
Op zondagmiddag 24 maart kwamen 7 leden van RKSV 

Heeze naar het Lambrek om hun beloning in ontvangst te 

nemen voor de actie ‘meer meiden bij de club’. De leden 

hebben vorig jaar een meisje aangemeld als lid van RKSV 

Heeze. 

Nu deze meisjes een jaar lid zijn, ontvangen de aanmelders 

maar liefst € 50. Alle aanmelders hartelijk bedankt en veel 

plezier met jullie beloning!

Heeze 1 bekert verder
Op 2 april heeft Heeze 1 zich door een 6-0 overwinning op 

Waspik geplaatst voor de 1/2 finale voor de districtsbeker! 

Fantastisch! Zover kwam RKSV Heeze nog nooit 

eerder! De wedstrijd werd gespeeld in 's Gravenmoer. 

De doelpuntenmakers waren Jorg van Galen (2x), Ivo 

Moerenhout (3x), Jeroen van Seggelen (1x). 

Door plaatsing in de 1/2 finale voor de districtsbeker, 

verdient Heeze 1 automatisch een ticket voor de 1e ronde in 

de grote KNVB beker. Geweldig!! 

De halve finale wordt gespeeld op dinsdag 7 mei tegen 

zaterdaghoofdklasser Achilles Veen, om 20.00 u in Heeze. 

De eventuele finale is op zaterdag 8 juni op het veld van

vv Haarsteeg. 

Succes mannen!! 

Volg de berichtgeving op onze website.

CLUBPAGINA

20-23 mei: Bumet Schoolvoetbal

25-27 mei: Engelandreis (ontvangst) 

26 mei:   Eind BBQ

1 juni:  Thuistoernooi JO8 t/m JO12

2 juni:   Thuistoernooi JO13

8 juni:   Clubdag 

14 t/m 16 juni:  El Grisio kamp

AGENDA

Verhuisd? Nieuw emailadres?
De enige juiste manier om wijzigingen door te geven, is via 

de ledenadministratie. Dus ben je verhuisd, heb je een ander 

emailadres, een ander telefoonnummer, banknummer of 

wat ook, geef het s.v.p. door aan de ledenadministratie. Zo 

zorgen we ervoor dat de basisadministratie van de club 

actueel is. 

Dus: geef het niet alleen aan je leider door, maar zeker ook 

aan de ledenadministratie! Zo voorkom je dat je belangrijke 

informatie vanuit de club mist. 

Bij voorkeur doorgeven via de website: menu 

“Ledenadministratie” / “doorgeven wijzigingen”. 

Dank je wel!!
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Kampioen worden? Dat wil toch iedereen. 

Waarschijnlijk vind je het wel moeilijk om te 

zeggen wat je liever hebt. Jij zelf kampioen 

worden of je lievelingsclub kampioen zien 

worden. In de eredivisie is nog alles mogelijk, 

hopelijk voor jouw team ook. 

PSV, Ajax en Feyenoord. Het zijn al jaren de ‘grote’ 

drie. Helaas voor de Feyenoord fans zijn er dit 

jaar maar twee clubs die de dienst uit maken. 

PSV heeft, qua punten, de beste papieren om 

kampioen te worden, maar Ajax de beste vorm. 

Met nog een lastige wedstrijd in de Johan Cruyff 

ArenA te gaan staat PSV nog altijd twee punten 

voor op de nummer 2 Ajax.

Toch kan er nog van alles gebeuren. Dat Ajax 

in vorm is dat is wel duidelijk. De club maakte 

natuurlijk een fantastische stunt door Real Madrid 

uit te schakelen in de Champions League. PSV is 

daarentegen minder in vorm, maar staat nog wel 

steeds bovenaan. Mocht de club uit Eindhoven in 

Amsterdam winnen, dan is de kans natuurlijk wel 

heel groot dat PSV kampioen wordt. 

Dat het spannend gaat worden is wel duidelijk, 

want beide ploegen zijn niet sterk uit de winterstop 

gekomen. Voor de twee clubs is het te hopen dat 
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ze de vorm snel vinden en vasthouden, want die 

zullen ze nodig hebben. Ik verwacht dat we kunnen 

gaan genieten van een spannende ontknoping én 

mogen de beste winnen.

Dit stuk is geschreven op 12 maart. Op het 

moment dat deze LINK bij u op de mat valt kan de 

stand in de eredivisie zomaar anders zijn. Maar 

als PSV supporter hoop ik dat PSV bovenaan blijft 

staan!

Zondag 3 maart was het weer zo ver: de 

carnavalsoptocht in Heeze. Dit jaar werd 

er een gooi naar de toekomst gedaan door 

de jo7 en de jo8 van RKSV Heeze. Alle kleine 

kinderen stonden feestend op de platte kar te 

vieren dat Heeze 1 in 2039 kampioen wordt. 

De eerste prijs is al binnen, want de optocht 

is door hen gewonnen. Medebedenker en 

contactpersoon Bram van der Linden, wilde 

graag een paar vragen beantwoorden rondom 

de succesvolle optocht.

Hoe zijn jullie eigenlijk op dit idee gekomen?  

“Eigenlijk geen idee, we hadden dit jaar een grote 

groep en wilden iets leuks brengen zonder al te 

veel te hoeven bouwen. Platte kar en tenues waren 

zo geregeld en de gezelligheid was er natuurlijk 

ook al. We kwamen vrij gemakkelijk op het idee, 

omdat we gewoon wat flauwekul wilden hebben 

met carnaval.”

Hoe was jullie wagen versierd?

“In eerste instantie wilden we graag echt een platte 

kar, maar die waren we met zijn allen vergeten. 

Dus hebben we een vrachtwagen gehuurd met 

daarachter een platte wagen waarop spandoeken 

hingen met de tekst: Heeze 1 kampioen 

2038/2039. Ook voor aan de wagen hing nog een 

doek met kampioen erop geschreven.”
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Wat vonden de kinderen van de hele dag?

“Leuk ze hebben ervan genoten, van de bouw tot 

aan de optocht. Ze vonden het alleen een beetje 

jammer dat het af en toe regende, maar daar 

had gelukkig niemand echt last van. Iedereen had 

een geslaagde zondag, ook omdat we dus daarna 

met iedereen nog naar de tent gingen voor de 

prijsuitreiking.” 

Bram, wat vond jij het leukst van de dag?

“Ikzelf genoot toch wel het meest van de optocht 

en de prijsuitreiking. Iedereen was heel de dag erg 

enthousiast en dat maakte het erg leuk om met zijn 

allen te doen. Wat natuurlijk een mooie beloning 

voor ons was, is dat we eerste zijn geworden. Er 

deden niet veel groepen mee maar we hebben het 

wel gedaan en de munten van de Kraaienvangers 

waren altijd welkom!”

De toekomst van Heeze heeft een goed geslaagde 

carnaval gehad en nu maar hopen dat het over 

20 jaar echt uitkomt, of eerder... Bij deze wil ik 

de spelers die mee hebben gedaan van harte 

feliciteren (Ryan, Collin, Vince, Sten, Lieve, Bent, Fer 

en Seff) en nog veel succes wensen de komende 

jaren als voetballers. Jullie zijn de toekomst!

KAMPIOENUUHHH 
2038-2039
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