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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

HET NIEUWE
NORMAAL

In een tijd waarin alle 17 miljoen specialisten in 
ons land over elkaar heen tuimelen, is het niet 
vanzelfsprekend dat iedereen de regels van de 
overheid opvolgt. Wij Nederlanders willen toch altijd 
graag weten “waarom” iets moet en hebben altijd wel 
een weerwoord.

Op dit moment lijkt het dat de aanpak, zoals door de 
overheid gevolgd, de beoogde resultaten geeft. Dat 
heeft dus nu geleid tot het weer vrijgeven van voetbal 
voor jonger dan 13 en het op 1,5 meter afstand 
trainen voor de ouder dan 12.

Dat is makkelijk neer getypt, maar daar komt 
natuurlijk ongelooflijk veel bij kijken. Eerst en vooral 
hadden onze terreinmeesters besloten om dan maar 
het onderhoud vervroegd uit te voeren. Geweldig 
idee, zodat we eventueel dan vroeger weer op 
zouden kunnen starten. En dan komt vervolgens het 
nieuws dat de jeugd weer mag gaan voetballen. 

Dan komt het er op aan om weer met elkaar om tafel 
te gaan en het doel van de ene groep vrijwilligers 
te matchen met het doel van de andere groep 
vrijwilligers. Dit soort dingen speelt zich allemaal af 
achter de schermen, maar het vergt echt wel wat 
van onze vrijwilligers. Hulde voor de mensen die dit 
allemaal aan mekaar breien en zorgen dat er een 
prachtig sportpark ligt en dat onze spelers toch ook 
weer vervroegd en onverwacht aan de gang kunnen. 
Hoe het verder gaat lopen met het openen van de 
kantine, de kleedlokalen en het herbeginnen van de 
competitie is op dit moment een raadsel. Je moet 
er niet aan denken dat wij ook nog zonder publiek 
moeten gaan spelen. We zullen het zien. 

Heel jammer is het afgelasten van ons jubileumfeest. 
Op 15 mei bestonden we officieel 90 jaar en het 
feestcomité had voor het weekend van 13 juni een 
mooi programma samengesteld. Misschien dat we 
het volgend jaar toch nog gaan organiseren, maar dat 
is op dit moment niet aan de orde. 

Het Masterplan Lambrek is al vaak onderwerp van 
discussie geweest. Het lijkt er nu op dat het op de 
lange baan gaat. De gemeente is er nog niet aan 
toe en met de huidige Coronasituatie is het ook 
niet duidelijk hoe de gemeentelijke financiën zich 
ontwikkelen. Dat betekent niet dat we gaan stilzitten. 
We zullen het “uitgeklede” masterplan (kunstgras) 
terug oppakken en aan de gemeente voorleggen. We 
geven het niet op.

Ik wens iedereen een goede gezondheid,
en pas op uzelf!

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert
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AUTORIJSCHOOL
DE BRUG

Veel inwoners van Heeze, waaronder uiteraard 
veel voetballers, kennen Cyril Eichhorn (dir./
eigenaar Autorijschool De Brug) natuurlijk als 
een persoon uit die rasechte voetbalfamilie 
waarvan onlangs nog neef ‘Vinny’ zich 
onsterfelijk maakte door maar liefst 3 
doelpunten te scoren als invaller bij het 1e elftal 
van Heeze.

Dat Cyril zelf in een ver verleden ook over de nodige 
voetbaltalenten beschikte zal wellicht bij minder 
mensen bekend zijn. Uit zijn kampioenschap in 
1991 in de A1 van Heeze (destijds uitkomend in de 
TOP-klasse) en zijn kampioenschap in 1987 in de 
C-jeugd, moge echter blijken dat hij zijn talent van 
geen vreemden heeft geërfd. Ook met de (lagere) 
seniorenteams behaalde Cyril de nodige successen, 
waaronder diverse kampioenschappen. Echter, 
de komst van zoon Milan was mede de aanleiding 
om zijn voetbalcarrière vroegtijdig te beëindigen. 
Als ‘vanzelfsprekend’ fungeert Cyril momenteel als 
begenadigd leider/trainer/coach van het jeugdteam 
waarin zoonlief momenteel uitkomt. En ook met 
dit jeugdteam van zoon Milan werd afgelopen 
seizoen het kampioenschap behaald met als gevolg 
natuurlijk een geweldig feest, een enorme beker, 
de platte kar, kampioens-tenues, BBQ enz. enz. Zo 
hoort dat tegenwoordig nou eenmaal.

Cyril Eichhorn is in 1999 gestart met autorijschool 
‘Barcelona’ en heeft in 2011 Autorijschool De Brug 
overgenomen van een collega uit Eindhoven welke 
destijds met pensioen ging. Na zijn havo-opleiding 
en ’n jaartje PABO (lerarenopleiding) werd het tijd 
om zelf zijn rijbewijs te gaan halen.

Vanaf dat moment was het voor Cyril duidelijk dat hij 
niet meer uit de lesauto zou stappen en verder zou 
gaan als ‘leraar’, maar dan in de vorm van zelfstandig 
ondernemer (instructeur) in autorijlessen. 

Als geboren en getogen Heezenaar heeft Cyril 
Eichhorn toch besloten om het vestigingsadres van 
zijn bedrijf in Eindhoven aan te houden omdat deze 
stad nou eenmaal meer potentiële leerlingen kent. 
Toch hoopt hij zijn klandizie ook in Heeze e.o. flink 
uit te breiden, getuige zijn bijzonder leuke actie (zie 
bijgesloten flyer) in deze LINK-editie.

Op mijn vraag of je met bepaalde kandidaten een 
bijzondere band kweekt tijdens de vele maanden 
die je samen doormaakt in een beperkte (auto)
ruimte, antwoordt Cyril heel professioneel dat hij het 
contact in principe wel zakelijk wil houden. Het mag/
moet daarentegen ook leuk en soms zelfs gezellig 
zijn. Maar uiteindelijk zijn kandidaten er maar voor 
1 doel, namelijk het rijbewijs halen. En dat je met 
sommige kandidaten een betere/leukere klik hebt 
dan met andere, spreekt natuurlijk voor zich.

Autorijschool de Brug geldt als een professioneel en 
allround bedrijf welke een scala van mogelijkheden 
biedt tegen concurrerende prijzen. Doch hiervoor 
wil ik u graag verwijzen naar hun mooie website; 
www.rijschooldebrug.nl

Wij wensen Cyril namens LINK alle succes voor 
de toekomst en danken hem heel hartelijk voor 
zijn sponsoring en het in de RKSV Heeze gestelde 
vertrouwen.
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Alhoewel de eerste signalen er al 
waren, had niemand kunnen inschatten 
dat in korte tijd de wereld en ook 
Nederland in de greep is gekomen van 
het Coronavirus. Een virus dat geen 
onderscheid maakt tussen ras, afkomst, 
religie of voetbalvoorkeur. Voor het  
virus is iedereen gelijk en iedereen kan 
ermee besmet raken.

Corona

Het is dus belangrijk dat we allemaal de 
adviezen van het RIVM en de overheid 
opvolgen. Zorgen dat wijzelf maar vooral ook 
de ouderen en/of mensen met een zwakke 
gezondheid niet besmet raken. Dit betekent 
in ieder geval dat er tot 1 september geen 

grote evenementen georganiseerd mogen 
worden. Zo staat er geen voetbal meer op het 
programma en moeten we onze tijd vullen met 
andere dingen. Maar waarmee dan? Hoe kom 
je deze Coronatijd door?

Voetbal

Toch kun je in deze vervelende quarantaine tijd 
nog altijd wat doen aan je voetbalskills. Voetbal 
kan op verschillende manieren. Maar hoe je 
het ook bekijkt, de volgende eigenschappen 
komen er altijd bij kijken: inzet (conditie), 
balgevoel of techniek, voetbalinzicht en 
teamgeest. Hieronder wat tips om zelf wat aan 
deze voetbaleigenschappen te werken.

Conditie
Inzet bij het voetbal is erg belangrijk. Ook al 
lukt een wedstrijd niet, dan kun je dit altijd nog 
compenseren met inzet. Om dit te kunnen 
doen moet je conditie hebben. Daarom: 
blijf ook nu regelmatig bewegen. Maak een 
rondje door het dorp, over de heide of de 
bossen. Heeze is erg mooi en al lopend zul 
je steeds weer nieuwe dingen ontdekken. 
Nog beter is echt serieus te werken aan je 
conditie door regelmatig te gaan joggen of 
hardlopen. Vergeet ook niet zo af en toe een 
sprintje te trekken om aan je snelheid en 
spierkracht te werken. Breid je lopen uit met 
rek- en stretchoefeningen en wissel ook af 
door warming-up onderdelen in je looprondje 
mee te nemen. Voor onze jeugdspelers en 
-speelsters: achter de Playstation of X-Box of 

met je telefoon doe je geen conditie op. Ga 
naar buiten, al ga je alleen al springen op de 
trampoline! Dan wel een uur.

Balgevoel, techniek

We weten het allemaal: met een goed 
balgevoel en techniek kom je een heel eind. 
Kijk maar naar Messi of Ronaldo. Echter, ook 
dit kan je zelf goed trainen. Zo werkt Ronaldo 
nog na iedere training extra aan zijn techniek. 
Op YouTube zijn vele filmpjes te vinden hoe 
je hieraan kan werken. Maar hier toch wat 
voorbeelden: bal hooghouden, aannemen en 
schieten met je ‘slechte’ been, dribbelen en 
slalommen om pionnen, bal zijwaarts tussen 
je beide voeten bewegen en wat denk je 
ervan om extra aandacht aan die oefening te 
besteden die je op de training haat. Wedden 
dat dat komt omdat je dit moeilijk vindt. Nu 
heb je de tijd om daaraan te werken.

Voetbalinzicht

Door te kijken naar historische wedstrijden, 
toernooien of grote voetballers van nu of 
vroeger kun je je voetbalinzicht vergroten. Dus 
op een druilerige zondag gewoon even lekker 
Netflixen of voetbal zoeken op YouTube.
Wist je dat Nederland het totaalvoetbal 
heeft uitgevonden. In 1974 op het WK in 
Duitsland was het Nederlandse elftal een 
ware vechtmachine maar ook een eenheid 
met duidelijke taken voor iedereen. Ze 
waren niet te verslaan, totdat ze in de finale 
tegen Duitsland onterecht verloren. Een 
voetbaltrauma voor vele ouderen onder 
ons. Zoek maar op YouTube naar WK 1974. 
Kijk daarna dan nog wel ‘even’ naar de halve 
finale Duitsland – Nederland EK 1988, dat 
maakt gelukkig ook weer veel goed. Naar mijn 
mening één van de beste wedstrijden van het 
Nederlands elftal ooit.

Maar wat denk je van voetbaldocumentaires 
op Netflix. First team: Juventus, becomming 
champions, Barca dreams of Sunderland till I 
die. Ook zijn er diverse voetbalfilms gemaakt: 
Escape to victorie, Apache: la vida de Carlos 
Tévez of voor de meiden Bend it like Beckham. 
We kennen allemaal Messi en Ronaldo, maar 
zoek ook eens naar Pelé, Maradonna, Eusebio, 

Zidane of sorry Beckenbauer. Ook Nederland 
heeft veel goede spelers gekend: Johan Cruijff, 
Willem van Hanegem of Willy van der Kuijlen 
en voor de keepers onder ons de beste keeper 
ooit Jan van Beveren.

Teamgeest

Voetballen doe je niet alleen maar met een 
team. Teamgeest en plezier in het spel is 
misschien nog wel het belangrijkste van 
allemaal. In deze tijd zie je elkaar niet en dat is 
natuurlijk niet leuk. Maar wat let je om binnen 
je team wat challenges te gaan doen, elkaar 
uitdagen om een trucje zo goed mogelijk te 
doen. Bijvoorbeeld een PS4 FiFa toernooi 
onderling, elkaar een trucje leren of een wc-rol 
zo lang mogelijk hooghouden, waarom zijn die 
anders gehamsterd!? Nog leuker is om samen 
met je team een ander team uit te dagen, een 
minicompetitie doen met wat dan ook.

Hoezo vervelen in Coronatijd!?
Werk aan de winkel zou ik zeggen!

VOETBAL IN 
CORONATIJD
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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

Het team is eigenlijk uit nood ontstaan, 
zo wordt mij verteld als ik bij de 
mannen van het tiende na de wedstrijd 
tegen DVS aanschuif in de kantine. 
Sinds dit seizoen is Heeze 10 in deze 
samenstelling actief. Er is nu een ruime 
selectie van 22 spelers, zodat er iedere 
week met een compleet team aan de 
wedstrijd kan worden begonnen. Dat 
was vorig seizoen wel anders, toen 
zowel Heeze 9 als Heeze 10 regelmatig 
met spelerstekorten kampten. Het was 
eerder regel dan uitzondering, dat er 
aanvulling vanuit de jeugd nodig was om 
een volledig team op de been te kunnen 
brengen.

Combinatie van routine en 
onbevangenheid
Het huidige Heeze 10 is dus een combinatie 
van het oude negende en tiende en zo is 
een team ontstaan met een mix van oude en 
jonge spelers. Het is een mooie combinatie 
geworden van ervaren routiniers en 
enthousiaste jonge honden. Met zijn 64 jaar 
is Wim Doezé de oudste en Pieter den Boer 
met zijn 18 jaar de jongste. Dat dit uitstekend 
samengaat, blijkt wel uit de gezellige sfeer die 
er binnen de groep heerst. Er is wederzijds 
respect en iedereen accepteert elkaar. Het 
verschil in leeftijd is tijdens de wedstrijd niet 
altijd duidelijk volgens Wim Doezé: “Als je de 
jeugd ziet voetballen, lijken ze soms ouder 
dan ik!” Rick Thijs, die zo’n beetje als de 
woordvoerder van de jonge garde fungeert, 
vult aan: “Van die oudjes kunnen we inderdaad 

nog veel leren. Zo hebben we geleerd om meer 
over te spelen, waar we voorheen blind naar 
voren liepen.” Vanaf het begin was eigenlijk 
iedereen enthousiast over deze samenwerking. 
Ervaring en onbevangenheid vullen elkaar 
uitstekend aan.” Een van de routiniers André 
Stienen vertelt: “Ik ben echt blij met deze 
samenvoeging, want zo kunnen wij als ouderen 
gewoon blijven voetballen.

Regels en afspraken

Vanaf het begin zijn er heldere afspraken 
onderling gemaakt. Het spreekt voor zich 
dat er tijdig afgemeld wordt en dat iedereen 
op zondag ook keurig op tijd aanwezig is. 
Op het niet nakomen van deze afspraken 
staan strenge sancties. Jan Ceelen legt uit, 
dat het afmelden uiterlijk donderdag moet, 
maar dat dit meestal veel later gebeurt. Jan 
was overigens wel blij met het bericht dat de 
trainingen afgelopen week waren afgelast. “Niet 
dat ik van plan was om te komen trainen, maar 

HEEZE 10, EEN
BIJZONDER TEAM

HEEZE 10
Tekst: HENNY SLOOTS  Beeld: GERNIE HENSELMANS
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toch fijn om te weten dat dit ook niet mogelijk 
was. ”Niet afmelden of te laat komen betekent 
een blad bier voor het hele team. Dit is een 
regel die consequent wordt toegepast en ook 
regelmatig nodig is. Leider Johan van Bree: “We 
hebben er nog enkele tegoed!” Dit verklaart 
mogelijk ook waarom de hele groep nog een 
hele tijd in de kantine blijft hangen om de 
wedstrijd na te bespreken. “

In de kleedkamer

Voor de wedstrijd maakt leider Johan van Bree 
altijd weer een opstelling, waarmee zeker 
punten behaald moeten worden. Zeker geen 
sinecure met een selectie van 22 spelers. 
Toch blijkt de wel heel ruime selectie niet 
echt een probleem te zijn. Het valt toch niet 
altijd mee om elf namen op het formulier te 
krijgen. “Op papier zitten we weliswaar ruim in 
de spelers, maar er zijn op zondag altijd wel 
enkele plotselinge blessures en ook overmatig 
drankgebruik op zaterdagavond slaat wel eens 
een deuk in de selectie,” zo wordt me verteld. 
“Ik dacht dat het afgelast was,” is ook wel eens 
een reden geweest om er niet bij te zijn, maar 

dit alles mag de pret niet drukken Uiteindelijk 
is er altijd weer een opstelling, maar deze blijkt 
overigens nooit de opstelling te zijn waarmee 
aan de wedstrijd begonnen wordt. Doorgaans 
worden er zoveel correcties in deze opstelling 
aangebracht, dat er doorgaans wel 930 
verschillende opstellingen gemaakt worden.

Resultaten

Tot nu toe zijn de resultaten nog matig, maar 
het plezier blijft. Dit wordt meteen van alle 
kanten bevestigd als Rick Thijs dit vertelt. “We 
staan nu nog stijf onderaan, maar we zitten in 
een leerproces en ook nog in een groeiproces.” 
Toch is er wel degelijk het doel om hogerop 
te komen. Met name bij de jongere spelers 
leeft deze ambitie. “Bij het 100-jarig jubileum 
in 2030 staan we bovenaan!” wordt voorspeld. 
De routiniers luisteren geïnteresseerd naar 
deze optimistische toekomstvisie. Zij hebben 
immers alles al meegemaakt, maar het 
enthousiasme van hun jongere medespelers 
doet hen zichtbaar goed. Ze genieten nog 
steeds van het spelletje. Tijdens de wedstrijden 
laten ze elke week weer zien nog steeds goed 
mee te kunnen. De gebreken komen pas na de 
wedstijd, aldus de jongere spelers. Dit wordt 
niet bevestigd door de routiniers, maar zeker 
ook niet ontkend.

De wedstrijd

Aan de bank zal het vandaag niet liggen. Voor 
het begin van de wedstrijd moet er zelfs een 
extra bank bij gehaald worden, maar dan 
kan er begonnen worden met maar liefst 
drie trainers en vier coaches op de bank. Zij 
worden bovendien nog geflankeerd door één 
wisselspeler. Kortom, de begeleiding is tot in de 
puntjes verzorgd. Vandaag treedt Heeze 10 in 
het strijdperk tegen DVS. Dat dit een geduchte 
tegenstander is, zal al spoedig blijken. Toch 
begint Heeze 10 sterk aan de wedstijd. Wim 
Doezé en Theo van Gerwen spelen elkaar 
op eigen helft makkelijk de bal toe en het 
duurt zeker een hele minuut voordat DVS het 
eerste balcontact heeft. Dat dit meteen een 
doelpunt oplevert, is alleen belangrijk voor de 
statistieken. Uiteindelijk zullen de mannen uit 
Aalst nog zeven keer scoren en met een 0-8 
zege en drie punten Heeze verlaten. Wie denkt, 

dat de selectie van het tiende nu in mineur is, 
heeft het mis. “We zijn allang blij dat ze het bij 
acht doelpunten hebben gehouden,” merkt 
Mark Ramakers op. “We blijven nu voorlopig op 
99 tegengoals staan.” 

Wat betekent Heeze 10 voor jou?

Toen Heeze 10 op 8 maart na afloop van de 
wedstrijd zo gezellig bij elkaar zat in de kantine 
kon op dat moment nog niemand vermoeden, 
dat dit ook meteen de slotwedstrijd van het 
seizoen 2019-2020 zou zijn en een enkeling 
mogelijk zelfs de laatste wedstrijd in zijn lange 
carrière gespeeld had. De verdere gesprekken 
met de mannen van het tiende zijn daarom 
ook via whatsapp gevoerd. Oudgediende Theo 
van Gerwen antwoordt op deze vraag zeer 
uitgebreid: “De fietstocht naar het sportpark, 
het samen zijn in de kantine, het omkleden, 
de warming up, het eerste kwartier, het 
ouwehoeren langs de lijn, het rusten in de 
rust, de thee, de tweede helft, het douchen, 
het samen zijn in de kantine, de fietstocht 
naar huis, het gebabbel thuis met het gezin.” 
Marco van Gerwen geeft hierop nog een mooie 
aanvulling: “De goed doordachte opstellingen 
van onze coaches, het vele strepen en 

aanpassen in deze opstellingen, het gemauw 
tegen elkaar in de wedstrijd, de complimenten 
voor weer een pass of schot dat nergens toe 
leidt…” Voor ‘jonkie’ Brian van Wanrooij is de 
samenstelling van het team een positief punt. 
Hij is zeer te spreken over de combinatie van 
jonge jongens en ‘wat oudere mannen’ (zoals 
hij het wat voorzichtig uitdrukt). “Die oudere 
mannen kunnen ons het voetballen wat beter 
bijbrengen en wij als jongeren kunnen het 
loopwerk voor hen oplossen,” licht hij nog toe. 
Rick Thijs kijkt er iedere week weer naar uit om 
samen een balletje te trappen en te buurten 
over van alles en nog wat. Mark Ramakers 
vindt de beleving van het sportief bezig zijn 
erg belangrijk. “Dat is dan wel niet in de stand 
terug te zien, maar daar gaat het niet om. De 
gezelligheid voor en na de wedstrijd met alle 
leden en ook de familieleden die erbij aanwezig 
zijn, betekent veel voor mij. Heeze10 is de 
laatste stap in mijn voetbalcarrière voordat ik 
stop.” Johan van Bree: “Wat betekent Heeze 
10 voor jou persoonlijk? Ontspanning en 
gezelligheid. Na de werkweek is het lekker om 
zondags te ontspannen. Lekker slap zeveren, 
niks moet en alles mag (bijna alles). Lekker 
onder elkaar met jong en oud, uiteraard onder 
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het genot van een lekker potje bier of ice-tea.” 
Tot slot merkt Adrie Zwegers op: “Het was al 
snel duidelijk dat we niet om de prijzen zouden 
gaan voetballen. En ondanks dat we meer dan 
20 spelers op de lijst hebben staan, hadden we 
er op zondag meestal maar net genoeg. Toch 
ging ik elke zondag weer met plezier naar het 
sportpark en dat had dan weer voornamelijk 
te maken met de punten die Theo van Gerwen 
allemaal opnoemde. Daarom plak ik er nog 
maar een jaartje aan vast, jammer trouwens 
dat Theo dat niet doet.”

Wat mis je nou het meest wat voetbal 
betreft tijdens deze coronacrisis?
De coronacrisis heeft op alles in ons leven 
een grote invloed en dus ook op het voetbal. 
Terwijl we in de media allerlei berichten horen 
over het verschuiven van het EK, het al dan 
niet hervatten van het betaalde voetbal en 
het stopzetten van de competities in het 
amateurvoetbal, laat het abrupte einde de 
competitie ook de spelers van de lagere 
seniorenteams niet onberoerd. “De weekenden 
duren zo wel heel lang. Normaal gesproken 
ben ik op zaterdag op pad met de MO19 en 
op zondag met Heeze 10. Verder hobbel ik 
nog een beetje mee in de zaal en ga naar 
de thuiswedstrijden van PSV. En dat ligt nu 
allemaal stil,” laat Adrie Zwegers weten. Zo mist 
Rick Tijs vooral de gezelligheid en het slappe 
gezever elke zondag in de kantine en Brian 

van Wanrooij zou graag weer gewoon met zijn 
vrienden tegen een balletje willen trappen 
en na afloop lekker een pilske drinken in de 
kantine. De derde helft wordt ook door hem 
zeer gemist. Mark Ramakers geeft aan naast 
de gezelligheid met Heeze 10 ook de sociale 
contacten en sfeer met de andere teams 
op het Lambrek enorm te misen. Ook Johan 
van Bree sluit zich hierbij aan. Johan: “Ik ben 
leider, coach en vlagger en dus het is niet de 
beweging en de conditie op peil houden wat 
ik mis. Het is de ontspanning, het samenzijn 
en de slappe zever die ik mis. Mijn potje bier 
kan ik thuis ook drinken, maar het is toch vele 
malen gezelliger in het bijzijn van je vrienden, 
bekenden en/of voelbalmaten.” 

Tot slot

Door de coronacrisis werd het een iets ander 
artikel over Heeze 10, maar het was mooi 
om zo toch een klein beetje een indruk te 
krijgen van dit unieke team. Jong en oud gaan 
harmonieus samen. De jongeren steken veel 
op van hun oudere medespelers die alles al 
meegemaakt hebben op de voetbalvelden 
en de oudere spelers op hun beurt genieten 
van het enthousiasme van hun jongere 
medespelers. Zo wordt zeker in deze tijden, 
waarin gezondheid natuurlijk op één staat, 
maar weer eens duidelijk, dat voetbal voor 
velen toch nog steeds de belangrijkste bijzaak 
in het leven is.
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Tom Krieckaert:

1. Jazeker! Ik probeer het ritme van dinsdag-
donderdag-zondag aan te houden en dan ga ik 
hardlopen.
2. Dit bevalt SLECHT! Hardlopen zonder bal 
is geen hobby van me. Daarvoor ben ik niet 
ooit verliefd geworden op het voetbalspelletje. 
Maar als we straks een beetje representatief 
voor de dag willen komen als we weer mogen 
voetballen, dan is het wel noodzakelijk. Zeker 
voor een oudere speler, haha.
3. Ik mis het leegmaken van het hoofd en 90 
minuten bezig zijn met het spelletje. Daarnaast 
de “flauwemannenpraat” in de kleedkamer en 
kantine. Dat is heerlijke ontspanning voor mij!
4. Af en toe via de app heb ik contact maar 
verder niet. Ik woon in Den Bosch en dus kom 
ik de meeste jongens niet zoveel tegen in het 
dagelijks leven.

HOE KOMT
DE SELECTIE DEZE
CRISIS DOOR!?

VOETBAL IN CORONATIJD
Tekst: MICHIEL THURLINGS Beeld: GERNIE HENSELMANS

In een voetbal gerelateerd blad als de 
LINK gaat bovenstaande vraag in 99% 
van de gevallen over een sportieve 
crisis. Niets is echter minder waar. 
Uiteraard heeft deze vraag dit keer 
met de voetballoze periode in deze 
coronacrisis te maken. We vroegen 
zes selectiespelers – op minstens 1,5 
meter afstand - naar hun bevindingen. 
Ook legden we hoofdtrainer Roland 
Tielemans een paar vragen over deze 
bizarre periode voor.

DE VIER VRAGEN VOOR
DE SPELERS:

1. Train je voor jezelf en wat
 houdt die training in?

2. Hoe bevalt dit?

3. Wat mis je het meeste aan
 het voetballen?

4. Houd je contact met andere
 selectiespelers en hoe dan?
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Thomas Meulendijk

1. Ik train niet voor mezelf omdat ik niet 
fit ben. Ik ga we twee keer in de week naar 
de fysio voor mijn rug te laten behandelen. 
Gelukkig kan ik nog wel bij hem terecht!
2.  Wanneer ik weer helemaal pijnvrij ben, wil ik 
wel weer iets gaan doen. Ik denk hardlopen.
3. Ik mis vooral het contact en het onder de 
mensen zijn en natuurlijk ook de spanning in 
de wedstrijden.
4. Via Whatsapp heb ik af en toe wel contact 
met een paar andere selectiespelers. Voor 
de rest kun je nog via bijvoorbeeld via de 
PlayStation cotact hebben, maar daar doe ik 
niet aan mee. Het is dus vrij lastig om goed 
contact te houden en dat is jammer!

Bart van de Water

1. Ik train voor mezelf: ik probeer minstens 
twee keer in de week te gaan hardlopen en ik 
heb gewichten gekocht om wat krachttraining 
voor mezelf te doen. Dit doe ik iedere dag een 
half uurtje.
2. De krachttraining bevalt prima. Het is 
fijn om elke dag toch een beetje gesport te 
hebben. Hardlopen vind ik wat minder leuk 
maar ik moet toch een beetje de conditie op 
peil houden!
3. Ik mis de wedstrijden op zondagen het 
meeste en daarna natuurlijk de kantine ingaan. 
De sfeer is dan altijd helemaal top, zeker 
na winst kan het soms zelfs iets te gezellig 
worden!
4. Met een aantal jongens houd ik contact, 
vooral via Snapchat en Whatsapp.

Mark Claassen

1. Toen de maatregelen net van kracht 
werden en de trainingen en de wedstrijden 
werden afgelast, ben ik gaan hardlopen samen 
met Ad Snoeijen en Koen van Lierop. Hierna 
was ik nog wel van plan om nog te gaan 
mountainbiken of tennissen, maar tot dusver 
is het alleen bij die intentie gebleven. Ik wil in 
ieder geval 1x per week wat blijven doen, om fit 
te blijven en de conditie op peil te houden. De 
vrijgekomen tijd op zondag besteed ik aan ons 
gezinnetje, al kunnen we nu niet veel meer dan 
in de tuin voetballen of een keer de bossen in.
2. De tijd op zondag komt nu goed uit met 
onze pasgeboren zoon Noah. Maar ik moet 
zeggen dat het niet kunnen voetballen slecht 
bevalt.
3. Naast dat het gezellig is om iedereen op 
trainingsavonden of op zondag te zien, is het 
ook een uitlaatklep om even 90 min gas te 
geven. 
4. Omdat je afstand dient te houden, is 
afspreken sowieso lastig, dus het contact loopt 
voornamelijk via de app.

Koen van Lierop

1. Je probeert toch sportief bezig te zijn, 
normaal sport je minimaal driemaal per week. 
Nu ben ik wat minder fanatiek, maar probeer 
wel minimaal twee keer per week te gaan 
hardlopen of te fietsen.
2.  Dit is natuurlijk niet te vergelijken met een 
goede training of een wedstrijd op zondag. 
Het liefste gaan we weer snel voetballen na de 
coronacrisis. 

3. Dat zijn eigenlijk twee dingen: het contact 
met mijn teamgenoten en de zondagmiddag. 
We hebben natuurlijk een leuke selectiegroep 
met veel jongens uit Heeze. De zondag staat 
altijd in het teken van de voetbalwedstrijd en 
wordt dan gezamenlijk afgesloten met een 
biertje in onze eigen kantine.
4. Normaal heb je veel contact met elkaar, ook 
naast het voetballen. De eerste weken ben ik 
nog met een aantal jongens gaan hardlopen, 
maar dit mag nu ook niet meer. Je spreekt 
elkaar alleen via de whatsapp.

Rens van de Kerkhof

1. De eerste 1,5 week heb ik rust gepakt. 
Daarna ben ik weer gestart om mijn conditie 
te onderhouden. Dit wil zeggen: op z’n tijd een 
“rondje Heeze” hardlopen. Dit komt neer op 5 
km per training.
2. Trainen met bal heeft duidelijk mijn 
voorkeur boven dit hardlopen.
3. De kleedkamerhumor mis ik in deze tijd 
echt enorm!
4. Op zijn tijd gaan er wel wat appjes uit of 
wordt er wat rondgestuurd in de groepsapp.

 

Hoofdtrainer Ronald Tielemans kreeg 
ook een aantal vragen op zich afgevuurd, 
maar dan net even anders: 

1. Geef je spelers trainingen voor thuis en zo ja, 
wat houden die trainingen in?
Ik geef spelers geen trainingen mee naar huis ook omdat 
je niet veel kunt doen. Ik heb wel via de app gevraagd of 
ze zich conditioneel op peil wilde houden. In deze situatie 
kan je niet zo heel veel alleen wat duurloop, fietsen of 
individueel wat krachttraining. Iedereen kan dat naar 
eigen inzicht invullen want voorop staat dat men gezond 
blijft. Over het algemeen zijn het ook sporters die vanuit 
zichzelf wel gaan bewegen als ze een tijdje niets kunnen 
doen.
 2. Houd je daarover contact met de spelers?
Contact verloopt via de groepsapp maar als de situatie 
zo blijft valt er weinig te communiceren. We gaan een 
plan maken richting volgend seizoen. Ik hoop dat we op 
de velden kunnen als straks de maatregelen worden 
versoepeld. We gaan waarschijnlijk met een langere 
voorbereiding werken, maar we moeten steeds even 
afwachten wat de KNVB/regering beslist.
3. Wat mis je het meeste aan het voetballen?
Ik zit nu bijna 40 jaar in de voetballerij, voor mij zit dat 
in mijn leefpatroon. Dus voor mij voelt het raar als dit 
ritme wordt verstoord. Geen werk (minimaal) en geen 
voetbal is in een keer heel veel tijd over en dat voelt raar. 
Verder mis ik het contact 3 x per week met de spelers/
begeleiding om gezamenlijk weer zondags goed op 
het veld te staan, elke week een stukje spanning hoe 
het gaat, valt weg. Het belangrijkste is ook hier niet het 
voetbal maar hoe het met iedereen gaat en hun directe 
omgeving. Voetbal is in deze een heel leuke bijzaak.
4.	 Hoe	fit	verwacht	je	de	spelers	terug	als	we	
straks de velden weer op mogen? 
In de fitheid van de spelers zullen verschillen zitten: de 
ene heeft de drive om fit te blijven en de ander kijkt wel 
wanneer de trainingen weer beginnen. Maar het zijn 
jonge gasten die over het algemeen in korte tijd weer fit 
kunnen worden. Maar de opbouw moet dan wel goed 
zijn, dus wat eigen onderhoud van de conditie kan geen 
kwaad.
5. Wil je nog iets kwijt over deze situatie? 
Dit is een zeer uitzonderlijke situatie, die je soms in een 
mensenleven een keer meemaakt. Op de eerste plaats 
komt ieders gezondheid, maar de periode daarna zal 
ook nog veel onzekerheid brengen voor iedereen. Kan 
ik mijn werk behouden, hoe zal mijn studie verlopen etc. 
Hierin kan de club ook weer ondersteunend zijn door een 
luisterend oor te bieden te praten over de zaken die je 
kwijt wilt. Even kunnen ontspannen op training of in de 
kantine met ‘n glaasje bier erbij. Ik hoop dat we snel naar 
deze situatie toe kunnen maar mijn gevoel zegt dat we 
nog wel even in deze omstandigheden zitten.
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Wie zou ooit hebben gedacht dat 
onze huidige, moderne, geciviliseerde 
menselijke bevolking, in de 21e eeuw te 
maken zou krijgen met het Corona-virus. 
Een wereldwijde epidemie (ook wel 
pandemie genoemd) waarvoor we meer 
dan ‘n eeuw terug moeten gaan in onze 
geschiedenis toen in 1918 de Spaanse 
griep een op de drie mensen op aarde 
besmette. Gelukkig leven we nu in een 
tijd waarin de medische wetenschap 
en gezondheidszorg van de hoogste 
kwaliteit zijn en er voor een situatie 
als honderd jaar geleden niet gevreesd 
hoeft te worden.

Tot nu toe is de situatie in Nederland redelijk 
onder controle, doch worden we wereldwijd 
behoorlijk geconfronteerd met diverse 
maatregelen als gevolg van dit Coronavirus, 
zowel op sociaal, maatschappelijk als 
economisch niveau. Naast de vaak penibele 
situatie waarin het bedrijfsleven (lees: 
sponsoren) hierdoor verzeild is geraakt, staat 
ook de sportwereld door deze maatregelen 
behoorlijk op z’n kop. Om maar eens dicht 
bij huis te blijven; wat te denken van de 
onzekerheid waarin ons aller dierbare RKSV 
Heeze zich momenteel bevindt.

Benieuwd naar de situatie binnen onze 
vereniging, trok uw razende LINK-reporter er 
op uit (met inachtneming van 1,5 m afstand) en 
peilde de meningen van niemand minder dan 
de leden van de 5e Colonne. Waarom ze zich 
zo noemen, weet niemand, doch de insiders 

onder ons weten dat ik hiermee doel op de 
zeer trouwe supportersschare bestaande uit 
Cor en Thieu Brouwers (mondje dicht langs 
de lijn), Pé Giller, Gerard van Seggelen, Fred 
Doezé, Frans Buissink en ondergetekende 
Peter van Hoek.

Luister en huiver naar hetgeen zij te zeggen 
hebben:
Op mijn vraag wat er zou moeten 
gebeuren met de competitiestand 
wanneer zou blijken dat de huidige 
competitie niet meer kan worden hervat, 
was de 5e Colonne unaniem van mening 
dat deze competitie in dat geval als NIET 
gespeeld en dus gewoon overgeslagen 
dient te worden. 

Noot redactie:
Direct na het tot stand komen van dit artikel 

VOETBAL
VERSUS VIRUS

SUPPORTERS IN CORONATIJD
Tekst: PETER VAN HOEK  Beeld: GERNIE HENSELMANS
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bereikte ons via de KNVB het bericht dat 
deze bond inmiddels het advies van de 5e 
Colonne zeer ter harte heeft genomen en 
besloten heeft hun advies te volgen. Met alle 
consequenties van dien natuurlijk. Zo merkt 
Fred Doezé terecht op dat in onze competitie 
dit besluit hard zal aankomen bij clubs als 
Oss’20, EFC en Chevremont. Daarentegen is 
de RKSV Heeze weer verzekerd van tenminste 
een jaar voetbal in de 1e klasse KNVB. 
Onduidelijkheid heerst volgens Fred nog wel 
over de KNVB-bekercompetitie in het nieuwe 
seizoen. Daarentegen kan Fred (in zijn functie 
als wedstrijdsecretaris) vanwege deze KNVB-
maatregel zich nu reeds gaan richten op de 
teaminschrijvingen en voorkeuren omtrent 
klasse-indeling voor de diverse teams in het 
nieuwe seizoen.

De suggestie van Pé Giller en Cor 
Brouwers om de huidige competitie uit te 
spelen zónder publiek echter m.u.v. Thieu 
Brouwers, leek de KNVB zinloos omdat de 
oerkreet van Thieu (‘mondje dicht langs 
de lijn’) in zo’n situatie geen gehoor zou 
vinden.

Nagenoeg alle 5e Colonne-leden zijn zeer 
fervente sportliefhebbers op alle gebied en 
verslinden nagenoeg het totale aanbod dat 
de tv ons voorschotelt, waaronder natuurlijk 
alle live-voetbalwedstrijden inclusief eindeloze 
herhalingen. Nu dit is komen stilvallen, vroeg 
ik me af hoe dit gemis door de leden wordt 
gecompenseerd. 
Het meest nuchtere antwoord op deze 
vraag kwam van Frans Buissink en 
Gerard van Seggelen. Beiden verklaren 
doodleuk dat zij het gemis aan tv-aanbod 
accepteren en rustig afwachten tot het 
hele sportcircus weer op gang komt. 
Fred Doezé, Pé Giller, Cor en Thieu 
Brouwers adviseren om de reguliere 
sportaanbiedingen zoals Veronica Inside 
en NOS Sport te blijven kijken, waarbij 
Fred verder nog aanvult dat eindeloos 
Netflix-series	bekijken,	samen	met	het	
vrouwtje op de bank, ook geen straf is. 
Dit laatste advies van Fred klinkt niet 
verkeerd. Nou, laat ik dat dan ook maar 
eens proberen (met de vrouw van Fred 
welteverstaan).

Het kan niet anders of er doen zich in dit 
stadium onherroepelijk
ontwenningsverschijnselen voor bij de 
5e-colonneleden (vibreren, hallucineren, 
transpireren, nagelbijten, tuinieren, fietsen, 
drankgebruik enz. enz.). Benieuwd naar wat 
onze leden hierover te vertellen hebben ?
Pé Giller spant de kroon. Bij hem 
treden álle hierboven genoemde 
verschijnselen en nog veel meer op. 
Tuinieren vinden Gerard van Seggelen 
en Frans Buissink een probaat middel 
om ontwenningsverschijnselen juist te 
voorkomen. Beiden zijn elkaars buren en 
bij een ander is het gras altijd groener, 
zullen zij hebben gedacht. Hoe Gerard dit 
trouwens combineert met zijn grootste 
hobby (legpuzzels van Jan van Haasteren 
én wandelen) moet hij me nog maar eens 
uitleggen. Voor Cor Brouwers spreekt voor 
zich dat hij momenteel elke gelegenheid 
te baat neemt om zijn spiksplinternieuwe 
E-bike te testen. Fred Doezé gaat wel 
héél erg ver in het voorkomen van 
ontwenningsverschijnselen. Hij is bezig 
om het platte dak van zijn achterbuur 
(AH-supermarkt) te voorzien van 
kunstgras om hierop in gedachten de 
laatste thuiswedstrijd van Heeze 1 te 
laten afspelen met 2 goals van Gijs en de 
zuivere hattrick van good-old Vinny. 

Op mijn vraag hoe het bestuur van de 
RKSV Heeze zou moeten omgaan met de 
onvermijdelijke financiële gevolgen als 
gevolg van deze pandemie, zaten onze 
5e-colonneleden vrijwel op één lijn.
In elk geval alles in het werk stellen 
om	het	financiële	verlies	geheel	of	
gedeeltelijk te claimen bij de KNVB, 
gemeente of andere overheidsinstantie, 
was het unanieme advies. Daarnaast 
zou tevens korting kunnen worden 
bedongen op huur accommodatie (Cor 
Brouwers en Frans Buissink) of uitstel 
van betaling aanvragen op belastingen 
(Gerad van Seggelen).  Aanvullend hierop 
geeft Fred Doezé ons bestuur nog het 
advies om in elk geval coulant om te 
gaan met onze sponsoren en leden welke 
door	het	Coronavirus	financieel	in	zwaar	

weer terecht zijn gekomen. Als lid van 
de sponsorcommissie sluit ik me bij dit 
laatste advies aan.

Persoonlijk verwacht ik dat ook de geplande 
viering van ons 90-jarige jubileum helaas 
geen doorgang kan vinden. Hoe antwoord 
onze 5e colonne op deze laatste doch niet 
onbelangrijke vraag ?
Afgelasten en wachten op een volgend 
lustrum (95 of 100 jaar), is de mening van 
Gerard, Fred, Thieu en ondergetekende. 
Gerard tekent hierbij nog aan dat 
het voor dit jubileum gereserveerde 
bedrag wellicht zou kunnen worden 
gebruikt ter compensatie van de door 
het virus geleden schade. Frans, Cor en 
Pé	daarentegen	zijn	voorstander	om	ff	
pas op de plaats te maken om wellicht 
later in het jaar, of desnoods volgend 
jaar, de viering alsnog doorgang te laten 
vinden. Omtrent dit laatste voorstel ben 
ik persoonlijk van mening dat later in 
het jaar, of voor mijn part volgend jaar, 
nog niemand echt in een feeststemming 
verkeert vanwege de opgelopen morele 
schade.

Gelukkig komen de hier afgedrukte meningen, 
voorstellen en adviezen uit de monden van een 
zevental individuen die zeker begaan zijn met 
het wel en wee van ons clubke maar niet zoveel 
wijsheid in pacht hebben als ons door de wol 
geverfde en fantastische hoofdbestuur. Aan 
deze laatste wens ik dan ook nóg meer wijsheid 
toe welke onherroepelijk nodig is om ons uit dit 
diepe dal te leiden. 
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HAPPY
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Dat clubiconen als Willy van der Kuijlen, Willem 
van Hanegem of Sjaak Swart in hun tijdsvak niet of 
slechts op latere leeftijd van club wisselden, hoeft 
op zich niet te verbazen. Destijds kwam het zelden 
voor dat (goede) spelers andere oorden opzochten. 
Sinds de jaren ’90, het begin van de verregaande 
commercialisering van het voetbal en het beruchte 
Bosmanarrest, zijn de tijden helemaal veranderd. 
Tegenwoordig wisselen sommige spelers vaker 
van clubshirt dan van overhemd, reizen ontelbare 
makelaars de halve wereldbol rond en vliegen de 
obscure constructies de voetbalvolger om de oren. 
Alleen bij amateurverenigingen bestaan ze nog: 
clubspelers.

Ook het Nederlandse voetbal is niet aan die tendens 
ontsnapt. Integendeel, aangezien de Eredivisie 
naam heeft gemaakt als springplank naar de grotere 
Europese competities, wordt ons land overspoeld 
door komende en gaande spelers. Je kunt er 
eigenlijk niet omheen: clubspelers zijn niet langer 
van deze tijd. Terwijl begin deze eeuw, toen de 
waanzinnige transfermolen op toeren kwam, nog 
flink wat voetballers (voornamelijk van eigen bodem) 
voldoening vonden in het vertrouwde nest, is die 
instelling enorm afgenomen. De oorzaak daarvan 
ligt voornamelijk in de aard van de Nederlandse 
competitie, waar de deuren wagenwijd openstaan 
naar de ons omliggende toplanden. Bovendien zijn 
voetbalclubs steeds meer uitgegroeid tot bedrijven 
die in eerste instantie aan hun financiële balans 
moeten denken. De financiële positie, daar draait 
het om. Dat doe je, meer nog dan prestaties op de 
mat te leggen, vooral door spelers goedkoop aan 
te trekken, bij te slijpen en voor een veelvoud van 
de hand te doen. Het spelersverloop is daardoor 
enorm, en daar zal voorlopig niet veel verandering 
in komen, al weet je maar nooit wat de Coronacrisis 

ook hier voor gevolgen heeft. (Verdorie, heb ik toch 
nog het C-woord gebruikt. Ik probeerde nog zo om 
het er niet over te hebben).

En zo behoren clubiconen tot een uitstervend ras, 
zij die voor eeuwig en drie dagen een plek hebben 
in het collectieve geheugen van hun trouwe fans. 
De clubspeler mag zich warmen aan enthousiast 
gejuich, highfives en schouderklopjes, ook als hij 
inmiddels op zijn retour is. Francesco Totti is het 
prototype van een clubspeler. Hij bleef zijn hele 
voetbalcarrière bij AS Roma. Mag je Cruijff een 
clubicoon noemen? Ik meen van niet. Een clubicoon 
die overstapt naar de aartsvijand is die naam niet 
waardig. Hetzelfde geldt voor Wim Jansen die in een 
vlaag van verstandsverbijstering meende naar Ajax 
te moeten verkassen. Cruijff wist overigens goed 
wat hij deed. Het was een wraakactie (zeer geslaagd 
overigens: hij werd met Feyenoord landskampioen). 

De carrière van de clubspeler eindigt doorgaans 
altijd op dezelfde manier. Als de liefdadigheid van 
zijn club op een gegeven moment toch grenzen blijkt 
te kennen en het contract niet verlengd wordt, stopt 
hij onmiddellijk met voetballen. Sommigen kunnen 
van het kribje niet scheiden en worden desnoods 
terreinknecht. De vergetelheid treedt dan meestal 
snel in. Zo verging het ook Tony Hibbert. Om een of 
andere reden fascineert deze clubicoon van Everton 
mij. Om de vergetelheid enigszins tegen te gaan 
nam hij zijn toevlucht tot social media, Twitter in 
zijn geval. Bij zijn beschrijving staat: “Tony Hibbert, 
former Everton defender, I am new to all this, give 
me a follow”. Zijn laatste tweet “Happy Bithday to 
me” dateert van elf maanden geleden. Het staat nog 
steeds bovenaan zijn account. Er kwam niemand 
op zijn verjaardag opdagen. En dat had niets met 
Corona te maken....

VOL Verlichting & VOL Industrial • www.volverlichting.nl
Langstraat 3 - hal 1 & 14b • 5595 AA Leende • T. 040-2060359

Groot assortiment  kwaliteitsverlichting, 
van modern tot klassiek en van eigentijds tot trendy.

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!

sponsor@rksvheeze.nl
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Het is onwerkelijkheid troef in deze 
tijden van COVID-19 (of populair 
gezegd Corona). De anderhalve-
meter-samenleving, het thuiswerken, 
de digitale scholing, het tekort aan 
beschermingsmiddelen. U ziet, hoort 
en leest bijna niets anders meer in de 
media. Al het andere nieuws is naar de 
achtergrond verdrongen. 

Toch kan het u niet ontgaan zijn, dat de 
voetbalcompetitie is beëindigd. Geen 
spannende eindstrijd voor kampioenschap 
of klassebehoud meer, maar volgend seizoen 
weer gewoon op hetzelfde niveau als dit 
afgebroken seizoen. Soms ongunstig (clubs die 
een straatlengte voor lagen op de rest), soms 
gunstig (clubs die stijf onderaan stonden). 

Al met al zorgt dit ervoor, dat er weinig activiteit 
is op het sportpark. Samenkomsten mogen 
niet meer, dus geen trainingen, oefenpotjes 
of afsluitende toernooien en feestjes. Ook de 
jubileumviering half juni staat op de tocht. De 
officiële afgelasting zal niet lang op zich laten 
wachten. Als ik dit schrijf wachten we op de 
mededelingen die de regering op dinsdag 21 
april gaat doen over het verdere verloop van 
de maatregelen ná 28 april. De verwachtingen 
zijn echter niet heel erg positief. 

VRIJWILLIGERS
EN COVID-19

VRIJWILLIGERS IN CORONATIJD
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Beeld: MARIJ METHORST

Wat betekent dit alles voor de RKSV-familie? 
Heel veel vrijwilligers in mijn eigen omgeving 
behoren tot de risicogroep en blijven dus 
zoveel mogelijk thuis. Een belrondje langs 
diverse personen bevestigt dat alleen maar. 
Gelukkig hebben we geen totale lockdown 
(nieuw Nederlands woord?) dus kunnen ze 
beperkt de benen strekken en een frisse neus 
halen in de juist nu zo zonnige omgeving. Er 
zijn er ook die elkaar opzoeken, waarbij dan 
uiteraard de geldende regels in acht worden 
genomen. Ze hebben dan in ieder geval 
“buurt”. Dat is toch iets. 
Voor zover mij bekend zijn er geen Corona 
gerelateerde zieken onder ons, maar ze 
mankeren natuurlijk van alles. Krakende 
wagens lopen het langst zullen we maar 
zeggen. 

En natuurlijk zijn er de “fanatiekelingen”. De 
twee Jannen (Brouwers en van Maasakkers) 
zijn regelmatig op het sportpark te vinden. 
Ze zorgen voor het onderhoud van het 
groen buiten de sportvelden, waarbij ze 
alle ruimte hebben en elkaar niet in de weg 
lopen omdat ze op gepaste afstand blijven. 
De sportvelden zelf liggen er trouwens 
goed bij. Keurig gemaaid door de nieuw 
aangeschafte robotmaaiers, welke geen 
last hebben van Corona en onverdroten 
kriskras over de grasmatten hobbelen. Aan 
de al weer elf jaar oude beregeningsinstallatie 
wordt groot onderhoud gepleegd, zodat er, 
na het onderhoud van de velden zelf, volop 
gesproeid kan worden. En het ziet er nu al 
naar uit dat dat nodig zal zijn. Het terras bij 
de kantine wordt heringericht en vergroot. 
Daar houden enkele spelers van de JO19-
2 zich mee bezig. Zo zie je maar, er kan 
niet vroeg genoeg begonnen worden met 
vrijwilligerswerk. Bedankt Daan, Wout en Jop, 
keurig werk geleverd. Ad Thijs kan het ook niet 

laten en geeft regelmatig acte de présence. 
Op maandagmorgen (de vaste tijd van de 
Maandagploeg) komen er nog enkele mannen 
meer om iets te doen, al is het maar koffie 
drinken en bijkletsen. Kortom, niet iedereen zit 
opgesloten. Voor andere groepen vrijwilligers 
ligt dat weer anders. De clubscheidsrechters, 
de wedstrijdcoördinatoren, de (jeugd)trainers, 
en de andere voetbal gerelateerde functies, 
die hebben door de stilliggende competitie 
niets te doen. Tenminste niet op het sportpark. 
Wat ze thuis doen, moeten ze zelf weten. 
Hopelijk loopt daarbij de spanning niet al te 
hoog op, want ze kunnen niet naar “de voetbal” 
gestuurd worden. Het kantinepersoneel zit ook 
noodgedwongen thuis, nu de kantine op slot 
zit. Wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor 
de club valt nu nog niet te overzien, maar goed 
is het niet. 

Er zal heus wel een einde komen aan deze 
rare tijd. Wanneer en hoe, dat kan op dit 
moment niemand voorspellen. Maar als we 
weer mogen, dan zijn in ieder geval de velden 
er klaar voor dankzij die echte clubmensen die 
ervoor blijven gaan. Hulde aan die helden.

VRIJWILLIGERS IN CORONATIJD
Tekst: NICO VAN DER PALEN  Beeld: MARIJ METHORST
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ROBOTMAAIERS
BIJ RKSV HEEZE

ROBOTMAAIERS
Tekst: HENK THIJSSEN  Beeld: GERNIE HENSELMANS

Volautomatisch

Het zal wel even wennen zijn dat er straks 
geen maaiactiviteiten meer hoeven plaats 
te vinden op het sportpark. Pieter Roefs van 
het gelijknamige graszodenbedrijf levert de 
nieuwe robotmaaiers. Daar waar hij eerst 
de velden zelf machinaal maaide, nemen 
nu robotmaaiers voorzien van de nieuwste 
technieken zijn werk over. De robotmaaiers 
worden voorgeprogrammeerd en doen 
vervolgens volautomatisch hun werk. Ze 
maaien de velden, gaan weer terug naar 
hun laadstation waar de accu weer wordt 
opgeladen en zetten hun maaiwerk vervolgens 
weer voort.  Ik spreek Marini Schenkels die er 
zeer enthousiast over is: “Ongelooflijk wat die 
robotmaaiers kunnen en doen. Ze meten zelfs 
de weerstand van het gras en weten zo waar er 
vaker of beter gemaaid moet worden.” Er zijn 
3 robotmaaiers aanwezig, één voor veld 1, één 
voor veld 2 en 3 en één voor de velden 4, 5 en 
6.  Niet alleen het veld maar ook de randen om 
het veld worden daarbij keurig kort gehouden.

Dag en nacht

Het maaiwerk met robotmaaiers biedt een 
aantal voordelen t.o.v. het conventionele 
machinale maaiwerk.  Marini Schenkels: “Ze 
maaien zo’n vijf keer per week, in principe dag 
en nacht. Voorheen kwam Roefs de ene week 
2 keer en de andere week 1 keer maaien. Nu 
hebben we altijd een mooie, korte, strakke, 
groene grasmat. Een mat waarop de bal snel 
kan rondgaan wat ten goede komt van het 
voetbal.” Volgens kenners groeit het gras nu 
meer in de breedte dan in de hoogte en zou 
onkruid minder kans krijgen. Daarnaast dienen 
de kort gemaaide grassnippers als voeding 
voor de grasmat en worden snel verteerd en 
opgenomen. Ook stoten deze robotmaaiers 
ca. 90% minder kooldioxide uit t.o.v. het 
conventionele grasmaaien. Dus ook daarmee 
dragen we als RKSV Heeze ons steentje bij aan 
het milieu.

Schone kleedkamers
Naast het veld zal het ook buiten het 
veld zichtbaar zijn dat er een nieuwe 
maaitechnologie wordt ingezet. Doordat de 
kleine grassnippers beter en sneller worden 
opgenomen in de grasmat maar ook minder 

onder de schoenen zullen plakken, is de 
verwachting dat ook buiten het veld minder 
grassnippers worden meegenomen naar de 
kleedkamers of de kantine. 

Programma

De nieuwe robotmaaiers maaien volgens 
een programma. In dat programma staat 
precies opgenomen wanneer er trainingen of 
wedstrijden zijn, maar ook wanneer de velden 
beregend worden. Dan blijft de robotmaaier 
in zijn acculaadstation of gaat aan de slag 
op een ander veld. Marini Schenkels: “Ik kan 
op afstand aangeven waar en wanneer er 
beregend wordt en ook kunnen we nog een 
beetjes sturen op de graslengte. Het is een 
fantastisch mooi systeem.” Er hoeft alleen 
maar te worden gezorgd dat er geen obstakels 
in het maaiveld staan, zoals cornervlaggen of 
trainingsattributen van het veld gehaald zijn. 
Ook moeten de laatste vierkante meters in de 
goal met de hand gemaaid worden want daar 
kan de maaier niet komen. Het onderhoud 
aan de maaiers valt mee. Één keer per week 
de onderkant schoonmaken en één keer per 6 
weken de messen vervangen. In de winter zal 
er door Roefs groot onderhoud aan de maaiers 
gedaan worden, dan groeit het gras niet en 
staan de maaiers stil.

Mijn eerste reactie was: “Zo’n maaier wil ik 
ook wel hebben”. Helaas, want met een app 
kunnen de leverancier en RKSV Heeze zien 
waar de robotmaaier zich bevindt en wat deze 
doet. Ook handig tegen diefstal. Dus thuis mijn 
grasmat maaien zit er niet in!

ROBOTMAAIERS
Tekst: HENK THIJSSEN  Beeld: GERNIE HENSELMANS

Een slim maaisysteem met robotmaaiers moet de voetbalvelden van 
RKSV Heeze een fantastische grasmat bezorgen. Vanaf eind maart 
worden de grasvelden met voorgeprogrammeerde robotmaaiers 
gemaaid. Daarmee behoort het machinaal maaien tot de verleden tijd en 
heeft ieder veld altijd de ideale grashoogte.

Ze maaien zo’n vijf keer per week
in principe dag en nacht.

Uitdrukkelijk verzoek aan iedereen: s.v.p. velden leeg achterlaten. 
Alle goals, pionnen, ballen, hesjes, bidons, kleding etc. moeten 
telkens worden opgeruimd. De robotmaaiers kunnen vastlopen 
op achtergebleven materialen (ook op de netten van de goals; 
de robot ziet wel de palen maar niet de netten). Laten we hier 
allemaal alert op zijn! #samen voetballen #samen opletten 
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AGENDA

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

Terwijl het op het sportpark ongekend rustig is door 
corona, is besloten om het groot onderhoud naar voren te 
halen. Er worden extra klussen gedaan. Dit gebeurt vooral 
door de zeer gewaardeerde harde kern Jan Brouwers, Jan 
van Maasakkers, Ad Thijs en Marini Schenkels. Maar dit jaar 
hebben ze drie jeugdleden van de JO19-2 bereid gevonden 
om een aantal zaterdagen te helpen met klussen! Geweldig 
werk Daan Dijstelbloem, Wout van Hoek en Jop Duijts! Heel 
erg fijn dat jullie de club vooruit helpen! Jullie inzet wordt 
heel erg gewaardeerd!

Helaas en tot onze spijt hebben we alle activiteiten 
voor dit seizoen moeten schrappen. Zoals je weet heeft 
de overheid maatregelen ingesteld en die dienen te 
worden opgevolgd. Dit jaar dus geen schoolvoetbal, geen 
seniorenmiddag, geen Engelandreis, geen El Grisiokamp, 
geen toernooien, geen gezellige seizoensafsluiting. En 
ook geen jubileumfeest.

Wat al in de lijn der verwachtingen lag, is sinds 21 april 
ook definitief: het jubileumfeest ’90 jaar RKSV Heeze’, dat 
plaats zou vinden in het weekend van 13 en 14 juni, gaat 
niet door. Er was al veel werk verzet door een enthousiaste 
groep leden om er een mooi feest van te maken, maar 
de huidige omstandigheden maken dit onmogelijk. Op dit 
moment is er nog geen nieuwe datum vastgesteld voor het 
feest. Blijf gezond!

Volgend seizoen zal Ronald Tielemans aanblijven als 
hoofdtrainer. Het contract werd onlangs getekend. Marius 
Methorst blijft aan als assistent. 

Zoon van Inge Maas en Ton Verest, en broertje van Fer 
en Bent. Van harte gefeliciteerd familie Verest-Maas! 
Wij wensen jullie heel veel geluk toe met jullie prachtige 
gezinsuitbreiding. Uiteraard ook de opa’s en oma’s van 
harte proficiat gewenst.  

Raadpleeg onze website voor
actuele informatie omtrent trainingen 
en coronavirus.

Blijf gezond en stay safe! Houd vol! 

CLUBPAGINA

Annulering jubileumfeest

Groot onderhoud

Contract verlengd met Ronald Tielmans

Geboren, 12 april: Maes Verest
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Jorg Eichhorn is trainer/leider bij de 
JO9-1. Zijn zoon Joep is keeper in dit 

team. Beiden missen het voetballen in 
Coronatijd ontzettend. Hiernaast een 

interview met vader en zoon. 

Wat vind je ervan dat het voetballen 
totaal stil ligt? 

Joep: “De eerste weken baalde ik heel erg, 
zeker op de trainingsavonden en zaterdagen.”
Jorg: “Uiteraard baal ik ervan, ik geniet altijd van 
het enthousiasme van het team en mis het de 
sociale contacten rondom het voetbal.”

Wat mis je het meeste, de trainingen of 
de wedstrijd, en waarom?
Joep:” De keeperstrainingen en de wedstrijden 
omdat ik keepen echt het leukste vind om te 
doen. Gelukkig gaat papa nog met me trainen 
dus de trainer, die hoef ik niet te missen, die zit 
bij me thuis.”

CORONATIJD VOOR 
VOETBALVADER 

EN VOETBALZOON

VOETBAL IN CORONATIJD
Tekst & Beeld: GERNIE HENSELMANS

Jorg: “Ik mis beide maar niet alleen de training 
of wedstrijd zelf maar ook het maken van “het 
plannetje”. Cruijff zei ooit: “Voetbal is een spel 
van fouten, wie de minste maakt, die wint”. In 
deze leeftijd is het (durven!) maken van fouten 
het meest leerzaam, daar kun je namelijk iets 
mee in de training. Ik vind het mooi om te zien 
als de skills waarop we trainen terug te zien 
zijn in de wedstrijd. We waren lekker bezig 
als team, er werd actief getraind en de eerste 
wedstrijden van de tweede seizoenshelft zijn 
dik gewonnen.”

Wat mis je in voetbal, buiten het zelf 
bezig zijn met trainingen/wedstrijden? 
Joep: “Ik mis mijn voetbalvrienden en het 
afspreken op zaterdag na de wedstrijd.”
Jorg: “We hebben een ontzettend leuk clubje 
ouders en spelers binnen ons team, waar 
naast het fanatiek en sportief bezig zijn met 
het spelletje veel tijd wordt besteed aan lekker 
ouwehoeren en wat geinen onderling. Dat mis 
ik natuurlijk!”

Heb je nog contact met teamgenoten / 
ouders / leiders? Waaruit bestaat het 
contact?  
Joep: “Heel soms mag ik met Luuk spelen.”
Jorg: “Op het moment niet veel, komt ook door 
de situatie natuurlijk, maar deze vraag brengt 
me op een idee…”

Doe je voor jezelf aan voetballen / sport?  

Joep: “Ja, ik heb een binnenbal waarmee 
ik hooghoud en in de tuin schiet ik op een 
bouncer en spring ik trampoline en ook ga ik 
met papa en ooit met Luuk voetballen. Ook 
step en mountainbike ik veel.”
Jorg: “Voetballen alleen met Joep, voor mezelf 
fiets ik veel zowel op de racefiets als gravelbike. 
Wat wonen we toch mooi hier!!”

Voor Jorg: ben jij nog bezig met de kids 
voorzien van oefenstof o.i.d. samen met 
je collega- leider / ouders? 
Jorg: “In de eerste weken heb ik de #corona 
#JO9-1 #challenge gehouden. Iedere ochtend 

een video met de challenge van de dag met 
wat techniekoefeningen. Ook heb ik een 
Kahoot kwis gemaakt waar ouders en spelers 
aan deel hebben genomen. Na verloop van 
tijd werd het animo minder, waardoor het 
nu stil ligt, planning is om na het nieuws 
van onze minister dinsdag weer iets te gaan 
ondernemen.” 

Hoe breng je de tijd door die je normaal 
aan voetbal besteedt? 
Joep: “Met mountainbiken, steppen, lego-
bouwen en heel veel trampoline springen.”
Jorg: ” Schilderen, texen, garage opruimen,…”

Heb je nog tips voor kinderen hoe ze hun 
tijd kunnen doorbrengen? 
Joep: “Veel gamen en netflix kijken.”
Jorg: “KNVB heeft onlangs #voetbalfit 
gelanceerd. Voetbaltrainingen voor thuis, goed 
initiatief!”

Hartelijk bedankt Jorg en Joep voor jullie 
bereidwillige medewerking!!! Hopelijk wordt 
alles snel weer normaal! 

VOETBAL IN CORONATIJD
Tekst & Beeld: GERNIE HENSELMANS
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THUIS TRAINEN
IN CORONATIJD

GEWONNEN:
PSV VOETBALCLINIC

Jeff Michels (14) is één van de fanatieke 
jeugdleden die RKSV Heeze rijk is. Naast het 
feit dat hij zelf heel graag voetbalt, staat Jeff 
ook klaar om de club vooruit te helpen. Hij is 
assistent-trainer en scheidsrechter. En daar is 
RKSV Heeze ontzettend blij mee.
 
Normaal gesproken is Jeff minstens drie keer per 
week op ons sportpark te vinden. Op maandag 
traint hij zelf met zijn teamgenoten van de JO15-1. 
Op woensdag traint hij eerst de JO10-1 als assistent-
trainer. Daarna traint hij zelf met de JO15-1. Op 
zaterdagochtend is hij regelmatig op het sportpark 
om een wedstrijd te fluiten. En daarna speelt hij zijn 

Het zal je maar gebeuren. Een supergave PSV 
voetbalclinic wordt verloot onder onze zeer 
gewaardeerde assistent-jeugdtrainers. Jij wint 
en je bent superblij. Je mag in de meivakantie 
een hele dag naar De Herdgang om daar deel 
te nemen aan die gave clinic. Je hoopt er veel 
te leren en dat het superleuk zal zijn, kortom 
je hebt er zin in! En dan komt Corona. Steeds 
meer wordt afgelast. Alle trainingen en alle 
wedstrijden worden afgelast. Scholen sluiten. 
Eigenlijk was het geen verrassing meer dat 
ook de clinic werd afgelast. Het overkwam de 
14-jarige Bauke Bukkems uit de JO15-1. 

Bauke is dus, net als nog een aantal andere 
jeugdspelers van zijn leeftijd, assistent-jeugdtrainer. 
Hij voetbalt zelf in de JO15-1 en hij helpt mee in de 
trainingen van de JO8-2 en/of JO8-3. Hij werkt veel 
samen met Martijn Bax. Bauke vindt het leuk om 
een jeugdteam mee te begeleiden. Hij wil zich ook 
nog verder ontwikkelen in het geven van trainingen. 
Het lijkt hem leuk om later ook iets oudere jongens/
meisjes training te geven. 

Bauke is enthousiast en hij zou het ook andere 
jongens/meiden aanraden om assistent-trainer te 
worden. Waarom? Bauke antwoordt: “Het is heel 
leuk. Maar je moet wel durven praten voor een 
groep.” Normaal gesproken is Bauke vaak op het 
sportpark te vinden, maar nu dus even niet. In zijn 
vrije tijd gaat hij nu een beetje zelf voetballen of 

wedstrijd met de JO15-1. Het is wel duidelijk dat Jeff 
een echte voetballiefhebber is.

 LINK was benieuwd hoe Jeff de tijd doorkomt, nu 
het voetballen compleet stil ligt. Jeff: “Doordat ik nu 
geen voetbal heb, heb ik ’s avonds meer vrije tijd. In 
plaats van naar de voetbal gaan, is het nu ’s avonds 
films en series kijken en meer tijd met gezin en 
huisdieren doorbrengen.” Op de vraag wat Jeff het 
meeste mist, antwoordt hij: “Ik mis het meeste dat 
ik geen wedstrijden kan kijken en niet over voetbal 
kan praten. Ik vind het leuk om interactie te hebben 
met mijn teamgenoten. Bijvoorbeeld “Heb je de 
goal van Messi gezien?” en “Die was mooi, hè?”.” Jeff 
vervolgt: “Ik heb online contact met teamgenoten via 
social media. Nu dat je elkaar niet ziet, vind ik online 
de beste en eigenlijk enige manier om contact te 
maken en te houden.” 

Jeff blijft thuis toch nog wel met voetbal bezig (hoe 
kan het anders?). Hij voetbalt veel in de tuin en werkt 
aan zijn conditie en coördinatie. Jeff: “Ik zet pionnen 
uit en een goaltje op 20 meter afstand. Dan dribbel 
ik zo snel mogelijk door de pionnen en probeer te 
scoren. Ook sprint ik 3x5 keer op en neer in de tuin 
om mijn conditie niet te veel te verliezen.”  

Jeff hoopt dat het snel weer normaal wordt en dat 
ze weer lekker samen kunnen voetballen. En tot slot 
zegt hij: “Ik hoop dat iedereen goed voor zichzelf en 
anderen zorgt”. 

wat trimmen. Soms gaat hij mountainbiken door 
de bossen met zijn vader Petro. Bauke: “Dan gaan 
we over de krappe paadjes en dan probeer ik mijn 
vader in te halen.” Verder komt hij zijn tijd door met 
gamen en... huiswerk maken. 

Met zijn vrienden heeft hij alleen via het gamen 
contact. Omdat ze zich aan de regels houden, 
spreken ze momenteel niet af. Bauke mist het 
voetballen met zijn vrienden ontzettend. En hij mist 
ook de knip training van Ruud, Mike en (vader) Petro. 
Als leek begrijpt ondergetekende van Bauke dat het 
iets te maken heeft met het leren van een sliding ;-). 
Bauke kan niet wachten tot hij weer de groene mat 
op kan, samen met zijn vrienden. 

NOOT: Medio april heeft Bauke van PSV vernomen dat 
de clinic hoogstwaarschijnlijk verplaatst wordt naar 
de herfstvakantie. Dus gelukkig heeft hij de clinic nog 
tegoed. Laten we hopen dat het dan wel door zal gaan. 

VOETBALCLINIC IN CORONATIJD
Tekst & Beeld: GERNIE HENSELMANS

VOETBAL IN CORONATIJD
Tekst & Beeld: GERNIE HENSELMANS
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Tekst: PETER BAKERMANS

ASSISTENT-
JEUGDTRAINERS
ACTIEF BIJ RKSV HEEZE

Sinds augustus 2018 zijn een aantal assistent-
jeugdtrainers actief bij de pupillen/junioren 
van RKSV Heeze. Aanleiding tot dit initiatief 
is het feit dat het steeds moeilijker wordt om 
goede trainers/begeleiders te vinden voor de 32 
jeugdteams die wekelijks trainen en wedstrijden 
spelen. 

Er is binnen de jeugdleden gezocht naar jongens en 
meisjes die het fijn vinden om met kinderen om te 
gaan en die ook voetbalkwaliteiten in teamverband 
willen bijleren. Zij hebben bovendien vaak meer 
voetbalkwaliteiten dan goedwillende ouders die nog 
nooit gevoetbald hebben, ondanks en met respect 
voor alle goede bedoelingen van deze ouders. 
Bovendien hebben jeugdleden intensievere en 
langdurige banden met de vereniging. Maar RKSV 
Heeze stelt daarbij wel eisen aan deze assistent-
jeugdtrainers.

Naast affiniteit met kinderen moeten de kandidaten 
van goed gedrag (voorbeeldfunctie) zijn. Afspraken 
moeten nagekomen worden. Ze worden de eerste 
jaren geplaatst bij een ervaren jeugdtrainer en 
zullen al vrij snel enige verantwoordelijkheid krijgen 
(onder toezicht). In de winterstop wordt van team 
gewisseld om zoveel mogelijk ervaring op te doen. 
Natuurlijk moet het te combineren zijn met de eigen 
trainingen en het belangrijkste, met hun school. 
Dat is de reden dat de meesten maar 1 x per week 
willen assisteren. Hun ouders worden op de hoogte 
gebracht van de gemaakte afspraken.

RKSV Heeze probeert de kandidaten zoveel mogelijk 
te ondersteunen door de eigen hoofdtrainer bij 
de leermomenten tijdens de trainingen, door 
gezamelijke evaluatiebijeenkomsten en indien 
mogelijk door een cursusaanbod vanuit de KNVB. 
Dit initiatief heeft een win-win situatie: RKSV Heeze 
werkt op deze manier aan een deskundige en 
langdurige begeleiding voor haar jeugdleden en de 
assistent-jeugdtrainers doen belangrijke ervaring 
op voor hun toekomstige ontwikkeling (spreken in 
een groep; leiding geven; stimuleren; zelfreflectie 
etc). In het seizoen 2018-2019 waren er 8 assistent-
jeugdtrainers en dit seizoen zijn het er maar liefst 
14. Ieder jaar zuller er een paar afvallen, maar 
komen er hopelijk nog meer bij. Dat is ook nodig 
bij zoveel jeugdteams die meerdere keren per 
week actief op de velden staan. Er lopen nu al een 
aantal talenten rond en sommige oudere assistent-
jeugdtrainers draaien, weliswaar onder toezicht, al 
bijna alleen een eigen groep. Mochten er jongens/
meisjes (vanaf 14-15 jaar) interesse hebben om 
hiervoor in aanmerking te komen of meer informatie 
willen, dan kan er contact opgenomen worden met 
de eigen jeugdtrainer of met Peter Bakermans, TC 
Pupillen. E-mail: tc-jo12-6@rksvheeze.nl. 

WAT TE DOEN
NU WE NIET MEER
MOGEN VOETBALLEN?

Door de uitbraak van het Coronavirus een paar 
maanden geleden moeten we, waar kan afstand 
houden van elkaar. Daardoor is besloten om alle 
voetbalwedstrijden en trainingen af te gelasten. 
Bij  de Eredivisie en de Keuken Kampioendivisie 
is het nog maar de vraag of de competitie wel 
uitgespeeld kan worden, maar de KNVB heeft 
besloten om het amateurvoetbal voor dit 
seizoen niet meer door te laten gaan. Iedereen 
mist het voetballen met je vrienden en de lol 
met je team. Maar wat kun je nu doen om toch 
nog bezig te blijven?  Hierbij wat tips om te doen 
tegen de verveling én toch ook nog te kunnen 
sporten. 

1. Pak een paar pionnetjes en een bal en ga op 
een veldje in de buurt aan je techniek werken. Je 
kunt verschillende oefeningen uitzetten om zo aan 
bijvoorbeeld je balcontrole te gaan werken.  Je kunt 
de pionnetjes ook gebruiken om sprintoefeningen 
mee uit te zetten, om zo je snelheid te verbeteren. 

2. Ga samen met één of maximaal twee vrienden 
samen trainen. Je kunt je pass techniek gaan 
verbeteren door op lange afstand naar elkaar te 
passen. Of je gaat samen met een vriend werken 
aan je schot. Bedenk creatief een doel en probeer 
van afstand raak te schieten.

3. Probeer je conditie op peil te houden door 
dagelijks of wekelijks een rondje te gaan hardlopen. 
Doe op het begin rustig en loop niet meteen een 
halve marathon. Maar als je vindt dat 3 kilometer 
te weinig is, probeer dan eens om 4 kilometer te 
rennen. En zo kun je steeds een stapje verder gaan. 

4. In de eerste week dat het voetbal stil lag, mocht 
je nog naar de sportschool, maar ook die is nu 
gesloten. Je kunt nu dus niet meer even een uurtje 
naar de sportschool, maar je kunt bijvoorbeeld wel 
een online work-out doen. Zo blijf je een conditie 
behouden en je kunt er ook sterker van worden.

5. Pak de fiets en ga de hort op. Met het zomerweer 
kun je heerlijk door de natuur fietsen. Denk 
bijvoorbeeld aan mountainbiken in het bos of rustig 
langs de heide een fietstocht maken. Zorg er wel 
voor dat je genoeg drinken mee neemt, want als 
je met de zomerhitte niet genoeg drinkt, kun je 
flauwvallen. 

We hopen dat we jullie met deze tips een beetje 
kunnen helpen om deze tijd door te komen. Doe wel 
rustig aan, want we willen niet dat mensen onnodig 
besmet raken. Het is maar een rare tijd, maar als we 
allemaal ons steentje bijdragen komt het wel weer 
goed en hopen we op een goed voetbalseizoen 
2020-2021! 
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Hij is sinds dit seizoen bij PSV komen 
voetballen en hij woont sindsdien in ons 
mooie Heeze. Dit gaat over niemand 
minder dan Timo Baumgartl! In deze 
‘coronatijd’ is een interview een beetje 
lastiger. Gelukkig hebben we nog de 
moderne communicatiemiddelen. 
Aangezien mijn Duits niet zo goed is, is 
het op mijn beste Engels gelukt om een 
paar vragen te stellen.

Het is een droom van ieder kind om 
voetballer te worden. Dit is natuurlijk heel 
moeilijk. Hoe is het jou gelukt om toch 
professioneel voetballer te worden?
Ik heb er altijd plezier in gehad om hard te 
trainen en om een betere voetballer te worden. 
Natuurlijk is het ook heel veel geluk hebben 
om ontdekt te worden. Het allerbelangrijkste 
is natuurlijk wel om plezier in het voetbal te 
hebben. Op welke leeftijd werd je ontdekt?
Toen ik 15 jaar was ben ik ontdekt. Ik werd toen 
gescout door VFB Stuttgart. Ben je al lang 
verdediger? En heb je ooit op een andere 
positie gestaan? Vroeger speelde ik altijd op 
de positie van spits. Toen ik steeds ouder werd, 
ben ik telkens een positie achteruit gegaan. 
Uiteindelijk werd centrale verdediger mijn 
vaste positie. Bij welke clubs heb je gespeeld 
voordat je bij PSV kwam? Ik begon met 
voetballen bij GSV Maichingen, daarna ging ik 

CORONATIJD
VOOR PSV’ER
TIMO BAUMGARTL

naar SSV Reutlingen. Daar werd ik dus gescout 
door Stuttgart, waar ik vervolgens voor heb 
gespeeld. Was de overstap van Duitsland 
naar Nederland moeilijk? Het was mijn eerste 
grote transfer. Dan ook nog eens naar een 
ander land. Dat is zeker moeilijk. Daarom geef 
ik mezelf ook genoeg tijd om me aan te passen.  

Wat mis je het meeste uit je eigen land? 
Mijn familie en vrienden mis ik toch wel echt 
het meest uit Duitsland. Wat vind je van de 
Nederlandse taal? Het is redelijk vergelijkbaar 
met de Duitse taal, maar het is niet zo makkelijk 
om te leren. Ik probeer het zo snel mogelijk 
onder de knie te krijgen. Hoe beschrijf jij jouw 
eerste jaar bij PSV? Het seizoen is tot nu toe 
met ups en down verlopen. Wat vind je van 
de nieuwe trainer van PSV? Ik ken Roger 
Schmidt niet persoonlijk, maar ik heb hele 
goede dingen over hem gehoord. Dus ik kijk er 
erg naar uit om met hem samen te werken. 
Met wie van de voetballers trek je het 
meeste op bij PSV? Mijn beste vriend is Olivier 
Boscagli, maar ik kan met bijna iedereen goed 
overweg. Welke voetballer is jouw grootste 
voorbeeld? Ik heb er meerdere. Sergio Ramos, 
Mats Hummels en natuurlijk Virgil van Dijk.
Hoe vind je het hier in Heeze? Ik geniet er 
van om hier te zijn. Met name de rust hier 
in dit dorp.  Wat zijn je hobby’s buiten het 
voetbal? Naast voetballen vind ik het heel 
erg leuk om te basketballen. Ook wandel ik 
veel met mijn vriendin en hond. Op wat uit je 
carrière ben je het meeste trots? Toen we 
in 2017 met Stuttgart promoveerden naar de 
Bundesliga. Dat was een heel mooi en gaaf 
moment.

Wat voor beroep zou je doen als je geen 
profvoetballer was geworden? Dat is een 
goede vraag. Ik denk leraar. Hoe vind je het 
om bekend te zijn? Ik voel mezelf niet echt 
een bekend persoon. Ik heb gewoon het talent 
om een balletje goed te raken. Hoe ervaar 
jij deze moeilijke (quarantaine) tijd? Ik blijf 

heel veel thuis. Vanuit de club hebben we 
allemaal een individueel trainingsschema, dus 
ik train ook veel. Natuurlijk geniet ik nu van de 
tijd met mijn gezin. Lukt het om individueel 
te trainen? Ja, dat gaat goed. Ik heb een 
fitnessruimte thuis. Kan je het een beetje 
volhouden zonder voetbal? Dat is zeker niet 
makkelijk, maar het lukt nog wel. Gelukkig 
heb ik een tuin waarin ik nog een beetje kan 
voetballen. Bij welke club hoop je nog ooit 
te kunnen spelen? Ik heb Real Madrid altijd 
al een hele mooie club gevonden. Dus het zou 
een droom zijn als ik ooit voor die club mag 
spelen. Is er nog iets wat je de leden van 
RKSV Heeze wilt meegeven? Blijf veilig, maar 
geniet ook nu vooral van de kleine dingen in 
het leven. 
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Professionals in zakelijke
dienstverlening.
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