INHOUD

2

mannen van GOUD

24

10
RKSV Heeze
90 jaar

LINK • COLOFON
Eindredactie:

Gernie Henselmans
Michiel Thurlings

Redactie:

Nico van der Palen
Rob Mutsaerts
Peter van Hoek
Henk Thijssen
Jochem Michels
Henny Sloots

Columns:

Paul Krieckaert
Graspol

17 Een feestweekend dat er niet kwam

20
Coronaheldin
Senna
Dijstelbloem

Één tweetje
Jeugdcoördinatie:
Jeugdredactie:

Jasper Hijdra

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

30

Jeugdcommissie

36

Training in de coronatijd

38

Clubpagina

COLUMNS
5
35

Voorzitter
aan het woord
Graspol

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.

3

4

VOORZITTER AAN HET WOORD

5

WE ZIJN OP DE
GOEDE WEG
We hebben de laatste 6 maanden te maken met de

Zo is bijvoorbeeld het terras uitgebreid en zijn

effecten van de coronacrisis. Hoewel we uiteraard

de tegels opnieuw gelegd (mede door een aantal

(Nederlanders eigen) allerlei maatregelen betwisten

jeugdspelers!).

op juistheid, mag duidelijk zijn dat we in Nederland
toch een goede aanpak hebben gekend. Ja, de

Zo langzamerhand zijn naast de jeugd nu ook de

vraag is natuurlijk of volwassenen nou echt niet een

senioren weer in training (vooralsnog contactloos)

“normaal” potje voetbal kunnen spelen en of we

en zijn de teamindelingen van de jeugd bekend. We

sowieso niet te streng zijn. Maar laat de feiten voor

gaan met belangstelling uitkijken naar de start van

zich spreken en laten we ons niet afvragen wat er zou

het nieuwe seizoen. Welke regels dan zullen gelden is

gebeuren als we minder streng zijn.

vooralsnog een vraagteken, maar we hebben tot nu
toe heel flexibel en snel ingespeeld op nieuwe regels,

Vele clubs hebben te kampen met de gevolgen van

dus dat zal geen probleem opleveren.

de crisis. Juist in het deel van het seizoen waarin
onze kantine het meest rendabel is, hebben we geen

Tot slot nog even onze enquête. We hebben dit deels

inkomsten. Aangezien de kosten doorlopen (ook de

al gedaan tijdens ontmoetingen met groepen leden,

KNVB stort geen geld terug), is dit geen sterk seizoen

maar door de crisis hebben we dat niet goed kunnen

op het gebied van financiën.

afmaken. Daarom is gekozen voor een variant die

We hebben desondanks besloten om de contributie

iedereen via de mail kan invullen. Ben zeer benieuwd

voor komend seizoen in twee keer te innen. We

wat daar uit gaat komen. Ik hoop dat iedereen de

hebben afgelopen seizoen niet kunnen “leveren”

moeite neemt om mee te praten. Tevens is dit een

en de vraag is hoe komend seizoen eruit ziet. Dus

goede oefening om in de toekomst onder leden te

kunnen we in januari besluiten of we onze leden

peilen wat er leeft.

tegemoet willen komen. Ik hoop niet dat het nodig
is, want dat zou pas een echte aanslag zijn op de

Ik wens iedereen een goede gezondheid, en pas op

clubkas.

uzelf!

Ondertussen mogen kantines en terrassen weer

Tot ziens op het Lambrek.

open, maar aangezien we geen activiteiten hebben
(behalve trainen) is het voor ons nog niet relevant. De
vraag wordt wel hoe we de regels gaan opvolgen. Ook
wedstrijden met publiek zijn een vraagteken.
Enfin, genoeg om ons de komende tijd druk over te
maken.
Het goede nieuws is, dat onze accommodatiebeheerders de afgelopen tijd geweldig werk hebben
kunnen verrichten. Het gras ligt er “top” bij, maar ook
allerlei onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Paul Krieckaert
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Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527
Email: raymondspaan@outlook.com
Windrecht 7

5591 KW

PVC
Linoleum
Tapijt
Plinten
Gietvloeren

Heeze

PLAY FOOTBALL
PLAY HOCKEY
December 2014 was de maand en het
jaar waarin ik voor LINK toevalligerwijze
mijn allereerste artikel mocht schrijven
en dat ging over de voltallige familie

volg ons op Facebook

Van der Linden - Verest ter gelegenheid
van het 25-jarige (hoofd)sponsorschap
van ‘Verest Schoenen- en Verest Sport.
Nu, bijna 6 jaar later, zit ik niet geheel
toevallig en opnieuw tegenover een lid
van deze familie, te weten Bram van der
Linden die op mijn verzoek een terugblik
werpt op deze afgelopen periode waarin
het koopgedrag van de consument
danig is veranderd en waarin de wereld
vanwege een pandemie op zijn kop is
komen staan.
Bram legt uit dat Verest Schoenen en Verest
Sport destijds nog gedécentraliseerd was
over 3 vestigingen (Heeze, Geldrop, Budel).
Op dit moment - mede ingegeven door de
omstandigheden - is Verest Schoenen aan
de Kapelstraat te Heeze nog het enige echte
centrale punt van waaruit de verkoop van
gerenommeerde schoenmerken plaatsvindt.

Strategie

bedrijven zich te conformeren aan de
gewijzigde situatie en hun strategie daarop
af te stemmen. En dat begreep dit bedrijf
als geen ander, aldus een zeer enthousiaste
Bram van der Linden, die uiteindelijk koos
voor ‘specialisatie met kennis van zaken’ als
antwoord op het veranderde koopgedrag.
Niet gehinderd door een onmetelijke
voetbalkennis besloot Bram, wiens sportieve
leven zich grotendeels afspeelde op sportpark
het Lambrek en aldaar grote furore maakte
met het vaandelteam van RKSV Heeze, op het

Het inrichten van een online verkoopsite op

juiste moment tot oprichting van een voetbal-

internet is voor elk zichzelf respecterend

speciaalzaak genaamd ‘Play Football’. Met het

bedrijf welhaast een noodzaak geworden,

aantrekken van compagnon, tevens hockey-

doch biedt volgens Bram niet de uiteindelijke

fanaat, Michael van de Eijnden (voorheen

oplossing voor het veranderde koopgedrag.

bedrijfsleider bij Verest Sport in Budel), werd

“Ook wij deden en doen nog steeds mee met

de nieuwe zaak automatisch uitgebreid met

deze trend,” aldus Bram. Willen (middenstand)

het specialisme van de hockeysport waardoor

bedrijven echter in deze huidige onzekere

tevens hockey-speciaalzaak ‘Play Hockey’ een

periode overeind blijven, dan dienen deze

feit werd.
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en economische gevolgen van dien. Een
(bijna) ramp voor beide kersverse zelfstandige
ondernemers en hun gloednieuwe zaak. Week
in week uit waren Michael en Bram vervolgens
gedoemd tot het duimendraaien en het voor
de zoveelste maal nodeloos opnieuw schikken
van hun winkelinrichting met bijbehorende
voorraad. Totdat plotsklaps het Eureka-gevoel
ontstaat en er een lumineus actieplan wordt
gelanceerd waarvan de positieve gevolgen tot
op heden nog steeds merkbaar zijn. De ClubAktie is geboren.
Deze Club-Aktie bestond er uit om alle
sportverenigingen in de regio te benaderen
met de vraag of zij wellicht belangstelling
hadden om, in deze ook voor verenigingen
moeilijke tijd, hun clubkas te willen spekken
door simpelweg de aankoop van een sport
T-shirt of hoodie te realiseren waarbij maar
liefst € 7,50 per shirt ten goede zou komen
aan de clubkas. Binnen no-time reageerden
ca. 15 verenigingen positief waardoor, om een
lang verhaal kort te houden, op dit moment
reeds 1500 shirts hun weg naar de evenzovele
clubleden hebben gevonden en er dus in

Hoezo Leende…?

totaal een bedrag van maar liefst ca. € 11.500,=

Een unieke locatie voor Play Football / Play

naar de diverse clubkassen is teruggevloeid.

Hockey werd gezocht en gevonden op

Voorwaar een win-winsituatie welke zijn weerga

bedrijventerrein ‘de Langstraat’ te Leende

niet kent. Voor wat betreft de situatie voor de

alwaar in een fraai en betrekkelijk nieuw

RKSV Heeze verwacht Bram dat de opbrengst

bedrijfspand en op een vloeroppervlak

van deze Club-Aktie vrij dicht in de buurt komt

van maar liefst ca. 500 m2 een scala aan

te liggen van € 2.000,=

sportartikelen en aanverwante accessoires
voor jong en oud tegen concurrerende
prijzen wordt aangeboden. Het bedrijf ligt
gecentreerd binnen de verkoopregio, is
uitstekend bereikbaar en biedt voldoende
parkeerplaatsen. Tevens is het bedrijf
inmiddels uitgebreid met een z.g.n. Pannaveld
(omheind kunstgras veld(je)) waar kinderen
hun kunsten kunnen vertonen of, in de
nabije toekomst, wellicht hun wedstrijdjes in
verenigingsverband kunnen organiseren. Aan
ambitie geen gebrek.

Eureka
Maar dan.., nog maar amper geopend (officiële
startdatum 1-8-2019), slaat het noodlot toe…!
Zoals inmiddels bekend bereikt ons dan het
Coronavirus met in haar kielzog alle sociale

Op naar een hoopvolle toekomst
Op het moment dat ik bij Bram en Michael
dit interview(tje) afneem, zijn de Coronamaatregelen weer enigszins versoepeld, is de
jeugd weer aan het sporten en hebben beide
compagnons weer voldoende vertrouwen
gekregen in een hoopvolle toekomst.
Namens LINK wens ik Bram en Michael
nog heel veel succes in hun verdere
ondernemerschap en dank ik beiden voor de
bijzonder geslaagde Club-Aktie en de daaraan
gerelateerde financiële ondersteuning voor de
RKSV Heeze.

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
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Vanaf 1915 werd er in Heeze al gevoetbald,

1936 de beschikking over een heus voetbalveld

maar het waren veelal nog kleine clubjes, die

aan de Somerensweg. Omdat er al een

geen blijvertjes werden. Ze hadden namen

vereniging actief was onder de naam ‘Vitesse’

als De Kruisvaarder, Sparta, De Roodborstjes,

werd de naam in1939 gewijzigd in ‘VV Heeze’.

Juliana, Zwart-Wit, ‘Blauw-Wit (een bedrijfselftal
van Engelen en Evers) en PVC. In 1930 gaf
kapelaan Thomassen de aanzet voor een
fusie van de kleine clubjes PVC en ZwartWit. Vanaf 15 mei 1930 zouden beide clubs
verder gaan onder de naam ‘Patronaats
Voetbal Club’. Kapelaan Thomassen stelde een

15 MEI 1930 - 15 MEI 2020

RKSV HEEZE
90 JAAR
Dit jaar bestaat onze vereniging 90 jaar en het was
de bedoeling om dit in het weekend van 13 en 14
juni samen te vieren. Helaas heeft het coranavirus
roet in het eten gegooid, maar we willen wel
aandacht schenken aan dit jubileum en jullie even
mee terugnemen in de tijd.

bestuur samen en zo was de eerste officiële
voetbalvereniging van Heeze geboren. Dat juist
een geestelijke de aanzet had gegeven tot de
oprichting van deze vereniging was zeker niet
vreemd, omdat de invloed van de kerk in die
tijd nog erg groot was. De nieuwbakken club
had en vliegende start e in het eerste seizoen
werd de competitie al afgesloten met een
fraaie tweede plaats in de eindrangschikking.
Dit succes zorgde meteen voor een grote

De oorlogsjaren waren ook voor de voetbalclub

aanwas van nieuwe leden en zo kon er al in het

zware jaren, maar toch werd in 1943 in Budel

tweede seizoen een tweede elftal opgericht

nog een kampioenschap behaald. De eerste

worden. Na het eerste kampioenschap in het

jaren na de oorlog waren de omstandigheden

seizoen 1931-1932 kwam er zelfs een derde

nog zwaar, en het eerste elftal was zelfs

team bij.

genoodzaakt om uit eigen beweging een
stapje terug te doen naar een lagere klasse,

Vanaf 1933 ging PVC verder onder de naam

maar van 1950 werd onder de bezielende

‘Vitesse’. In 1936 volgde een fusie met ‘Blauw-

leiding van voorzitter Driek Verest de weg

Wit’, het sterke bedrijfsteam van Engelen en

naar boven ingezet. Het oude terrein aan de

Evers, wat een enorme versterking voor onze

Somerenseweg was inmiddels ingeruild voor

vereniging bleek. Het eerste elftal werd direct

de huidige locatie aan de Sterkselseweg. In

tweede en het tweede elftal overtrof dit door

1952 werd de vrijwillig gekozen degradatie

ongeslagen kampioen te worden met een

van 1949 door een kampioenschap alweer

doelgemiddeld van 76-0! Voetbal in Heeze

ongedaan gemaakt. Ook het tweede elftal

was inmiddels een serieuze zaak geworden

werd weer eens kampioen. Sportief ging het

en nadat er in de eerste jaren nog gespeeld

de vereniging dus voor de wind, maar de

werd op weilanden, die door een dorpsgenoot

gesteldheid van de velden leverde steeds meer

beschikbaar waren gesteld, kreeg de club in

problemen op met als absolutie dieptepunt
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liefst 5000 toeschouwers zagen Cor Brouwers
met een daverend schot Heeze naar de derde
klasse schieten. In het seizoen 1974-1975
bereikt Heeze zelfs de tweede klasse (destijds
het op een na hoogste amateurniveau in
Nederland!). Helaas was dit een treetje te hoog
en er volgt meteen weer een degradatie. Eind
jaren 70 gaat het met het vaandelteam wat
minder en er volgen nog twee degradaties,
maar met de vereniging in zijn geheel gaat het
verder uitstekend. In 1980 wordt op grootse
wijze het 50-jarig jubileum gevierd en ook het
60-jarig jubileum in 1990 gaat niet ongemerkt
voorbij. Dit laatste jubileum wordt opgeluisterd
met de ingebruikname van een prachtige
tribune bij het hoofdveld. In de jaren daarna
blijft de vereniging gestaag groeien en ook het
vrouwenvoetbal doet zijn intrede in de club
en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een
stabiele en onmisbare factor binnen RKSV
Heeze. In 2005 bestaat de club 75 jaar en ook
dit jubileum wordt een feest, waar niet alleen
de club maar de hele Heezer gemeenschap
bij betrokken is. Er volgen veel successen
binnen alle geledingen van de club. Sportieve
hoogtepunten zijn o.a. het kampioenschap
Met het nemen van de aftrap
opent wethouder P. Weemering
op 3 augustus 1971 het nieuwe
Sportpark 't Lambrek'.

het afkeuren van het speelterrein aan de

van de A1 en natuurlijk de promotie van ons

Sterkselseweg in 1955. In het seizoen 1955-

vaandelteam naar de tweede klasse en enkele

1956 speelde Heeze zijn “thuiswedstijden”

seizoenen later het kampioenschap en de

noodgedwongen zelfs in Leende dankzij de

promotie naar de eerste klasse. En natuurlijk

bereidwillige medewerking van DOSL. De

mogen we het bereiken van de bekerfinale

club had inmiddels een kleine naamswijziging

van ons vaandelteam in 2019 niet vergeten.

ondergaan. Omdat er al enkele jaren ook

Naast deze sportieve successen mag zeker

handbal werd gespeeld binnen de vereniging

het sociale aspect van onze vereniging niet

werd de naam ‘VV Heeze’ omgedoopt in ‘RKSV

onvermeld blijven. Voor velen is de voetbalclub

Heeze’.

een belangrijk deel van zijn of haar leven en dat
maakt onze club tot een prachtige vereniging.

In de jaren 50 en 60 groeide de vereniging

Kortom, onze 90-jarige vereniging staat er goed

gestaag en nadat er in de jaren 50 al met

voor en kan met goed vertrouwen de toekomst

jeugdvoetbal gestart was, kreeg dit in 1965

tegemoet zien.

een meer officieel karakter. Het sportpark aan
de Sterkselseweg groeide langzamerhand uit

Op naar de 100 met onze mooie club!

zijn jasje en er wordt een nieuw sportpark in
wijk ‘De Weibossen’ aangelegd. Hier wordt ook

Namens de projectgroep

een aantal jaren gevoetbald. Het jaar 1971

’90 jaar RKSV Heeze’ Henny Sloots

mag gerust een succesjaar genoemd worden
in de historie van onze club. Niet alleen werd
toen het geheel gerenoveerde sportpark ‘het
Lambrek’ gebruik genomen, maar werd ook
ons eerste elftal in een beslissingswedstrijd
tegen Deurne in Someren kampioen. Maar

Bronvermelding ‘R.K.S.V. Heeze 50 jaar’, Jan Manders Heeze 1980
‘RKSV Heeze 75 jaar’, Thijs Slegers en Henny Sloots, Heeze 2005
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AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD
Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN
OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties
APK keuringen
t
tionsstraa
Oude Sta eze
e
H
5591 JH
006
06-31216
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Autorijschool DE BRUG
Cyril Eichhorn
Schepenbank 1
5591 KJ Heeze

Tel: 06 - 4143 1838
www.rijschooldebrug.nl

Alle leden van RKSV Heeze ontvangen tegen
inlevering van deze coupon
de contributie als korting
op ieder lespakket!

DE ORGANISATIE
VAN EEN
FEESTWEEKEND
DAT ER NIET KWAM
Vol enthousiasme van start
Toen de door Monique Moerenhout in het
leven geroepen ‘Projectgroep RKSV Heeze 90
jaar’ op een zwoele zomeravond in juli 2019
voor het eerst bij elkaar kwam, kon niemand
van de aanwezigen bevroeden, dat ze een
feest gingen organiseren, dat uiteindelijk
helemaal niet van de grond zou komen. De
groep enthousiastelingen die toen samenkwam
voor een eerste ontmoeting kende ‘corona’
toen alleen nog als een Mexicaans biertje,
dat in de zomer wel eens gedronken wordt
met een stukje citroen in het flesje. Monique
had diverse mensen uit alle geledingen van
de club benaderd om aan deze projectgroep
mee te doen. Je moest wel heel erg sterk in je
schoenen staan om dit verzoek te weigeren,
want Monique bracht het met zoveel passie,

S N O E I J E N

dat ‘nee zeggen’ geen optie was. Zo werd het

L U I J T E N

I N T E R I E U R W E R K E N

een gemêleerd gezelschap, dat met elkaar van
gedachten ging wisselen over de opzet van een

MEER INFO
WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL
INFO@SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

EXPERTS IN HET CREËREN VAN
OP MAAT GEMAAKTE INTERIEURS

+31 (0)6 41 13 09 13
MEER ZIEN?
VOLG ONS OP

grandioos feestweekend. De groep bestond
uit Yvonne Manders, Wilma Nijssen, Hans
Dekkers, Daan Capel, Bart van de Water en
Henny Sloots. Jonge leden en iets minder jonge
leden, actieve en niet-actieve leden, mannen
en vrouwen. Kortom, met de diversiteit zat het
wel goed.
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Vooraf had Monique al het nodige overleg

kunnen worden voor de diverse werkgroepen.

Ook de PR-commissie was inmiddels in

2030 werd het hele traject nog eens grondig

binnen het bestuur gehad en er was al veel

Iedereen kon dus met een behoorlijk portie

actie gekomen. Michael Deelen bracht hier

doorgenomen. Daan merkt op, dat de hele

voorbereidend werk gedaan. De datum lag al

‘huiswerk’ de vakantie in!

vanuit zijn werk bij PSV een flink portie

organisatie veel meer tijd heeft gekost dan hij

vast: het weekend van 13 en 14 juni. Nu moest

knowhow binnen en Birgit Manders bleek een

vooraf had ingeschat. Onderweg werd hij met

het weekend nog ingevuld worden en er rolden

waar creatief talent te zijn. Het door Birgit

heel wat hobbels op de weg geconfronteerd.

ontworpen logo werd gepresenteerd, de eerste

Een belangrijk leermoment was bijvoorbeeld

aankondiging van het jubileum verschenen in

de hele gang van zaken rond het aanvragen

de pers en er was een pagina op Facebook

van offertes. Heel vaak kwam er geen reactie

aangemaakt. Er zouden posters komen

of pas na herhaaldelijk aandringen. Uiteindelijk

en aankondigingen op het tv-circuit in ons

kwam het wel goed, maar het kostte toch nogal

clubhuis. De jubileumtrein was in volle gang!

wat bloed, zweet en tranen. Het contracteren

En dan is het plotseling voorbij voor het

van de band was weer een ander verhaal. “Ze

begonnen is. Het was intussen maart

kwamen met een enorm eisenpakket,” vertelt

geworden en het coronavirus had zijn weg

Bart. “Zo hadden ze heel precieze eisen wat

naar Nederland en Brabant in het bijzonder

de afmetingen van het podium betreft. Het

gevonden en dit zou alles veranderen. In

podium moest exact 8x5 meter zijn. Ook aan

eerste instantie hadden we nog de hoop, dat

het licht en geluid werden behoorlijk veel eisen

ons jubileum ‘gewoon’ gevierd zou kunnen

gesteld.” Hans vult aan: “Dit was nog niet alles.

worden op 13 en 14 juni, maar gaandeweg

Dat ze een aparte kleedkamer wilden, valt

zag iedereen ook wel in dat dit geen reële

nog te begrijpen, maar sommige eisen mag je

optie meer was. Na de aankondiging van Mark

gewoon bizar noemen. Zo verlangde de band

Rutten op 21 april, dat tot 1 september alle

ook gezonde voeding en hadden ze speciale

evenementen verboden waren, ging ook de

wensen wat de drank betrof. Ook hadden ze

stekker van het jubileumweekend eruit. Het

een gastenlijst voor mensen die backstage

was een harde beslissing, maar een andere

mochten komen.” Wat de projectgroep zeker

keuze was er natuurlijk niet.

ervaren heeft, is dat er veel komt kijken bij de

allerlei ideeën over tafel. Op zaterdag zou er in
elk geval een spetterende feestavond moeten
zijn en overdag moest de jeugd ruimschoots
aan zijn trekken komen. Voor de invulling van
de zondag werd aan een aangeklede brunch
voor de vrijwilligers gedacht en het weekend
zou worden afgesloten met de spijkerspelen
op ons sportpark. Het was al meteen duidelijk,
dat hier een groep aan de slag ging die er vol
voor wilde gaan. Een combinatie van jeugdige
onbevangenheid en ervaring moest wel een
sleutel voor succes worden. Op de eerste
avond werden de taken verdeeld, zodat
iedereen aan de slag kon. Daan en Bart namen
de feestavond voor hun rekening, Wilma richtte
zich vooral op de sponsoring, Yvonne nam het
voortouw bij de brunch voor de vrijwilligers
en Henny zou zich gaan bezighouden met
de PR terwijl Hans de financiën in de gaten
zou houden. Monique was hierbij degene
die alles ging coördineren. Al gauw rolde de
ene na de andere suggestie over tafel. De
naam ‘Snollebollekes’ viel voor de feestavond
en ook een plaatselijke band als ‘Handsome
Willy and the Leftovers’werd genoemd. Daan
en Bart kwamen met diverse bands op de
proppen en ook voor de andere activiteiten
regende het suggesties. Ook werden er namen
genoemd van mensen die benaderd zouden

Aan de slag
Na de vakantie kwam de groep regelmatig
bij elkaar om de vorderingen van de diverse
werkgroepen te delen. Zo was er contact
gezocht met de mensen die destijds het
75-jarig jubileum georganiseerd hadden en ook
van onze vrienden van DOSL, die afgelopen
jaar hun 90-jarig bestaan hadden gevierd,
kwam veel bruikbare informatie. Wilma was
al erg actief geweest met de sponsoring en
Yvonne had al diverse keren contact gehad met
de gemeente voor de vereiste vergunningen.
Het financiële plaatje kreeg dankzij Hans
Dekkers ook steeds meer vorm. Inmiddels
waren er ook diverse werkgroepen ontstaan,
waarin verschillende leden hun kennis van
zaken deelden met de projectgroep. Zo was
er een werkgroep voor facilitaire zaken, waarin
mensen als Hennie Nijssen en Gerard van
Seggelen hun bij de Kraaienvangers opgedane
ervaring inbrachten, Daan en Bart waren al erg
ver met de organisatie van de feestavond en er
waren al een band en een DJ gecontracteerd.
Voor de opluistering van de brunch voor de
vrijwilligers had Berry Knapen zijn medewerking
al toegezegd en er was al een ontwerp voor de
uitnodiging gemaakt. Kortom, de organisatie
liep als een trein.

organisatie van zo’n groot festijn. Het waren
Op 9 juni kwam de projectgroep voor de

vaak ook dingetjes waar je vooraf absoluut

laatste keer bij elkaar om de hele organisatie te

niet bij stil staat. Er mag dus zeker gesproken

evalueren. Hans kon al meteen laten weten dat

worden van een leerzaam traject, maar toch

het annuleren van het feest in elk geval geen

blijft het wel een rare gewaarwording om

nadelige financiële gevolgen voor de club heeft

terug te kijken op de organisatie van een

en dat is in elk geval een hele geruststelling.

feestweekend, dat er nooit kwam…

Mede met het oog op het 100-jarig jubileum in
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Senna vertelt ronduit, en ondanks het zware
onderwerp spreekt ze heel enthousiast
over de vreemde tijd waarin we verkeren
met z’n allen en hoe ze het voetballen mist.
“Voetballen werkt ontspannend na een lange
dag werken en nu is die ontspanning weg.
Ik mis het voetballen natuurlijk, maar ik mis
vooral de gezelligheid in de kantine, het
kunnen “ouwehoeren” met z’n allen. “Een echte
keuze had ik uiteraard niet.” Senna begint te
vertellen: “Net na de carnaval was al duidelijk
dat er iets speelde; de sfeer werd anders op
de afdeling. Dat hele coronavirus was eerst
nog een ver-van-mijn-bedshow, zoals voor
zoveel mensen, maar er dreigde al snel een
tekort aan personeel en niet veel later kreeg
ik een telefoontje dat ik per direct zou worden

CORONAHELDIN
SENNA
DIJSTELBLOEM
Een jaar geleden studeerde Senna (22) af als
verpleegkundige en ze ging aan de slag op de
couveuseafdeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis
in Den Bosch. Ze kon toen uiteraard nog niet
vermoeden dat haar eerste volledige jaar in het
ziekenhuis er een werd om niet snel te vergeten.

overgeplaatst naar de longafdeling. Een echte
keuze had ik niet. Dus van de een op de andere
dag zag en sprak ik mijn directe collega’s van
de couveuseafdeling niet meer en stond ik
op een andere afdeling. En dan ga je zelf ook
nadenken: welke risico’s loop ik, kan ik mijn
opa en oma nog wel zien, hoe zit dat met de
gezondheid van mijn ouders en broertje? Dat
vond ik echt vervelende gedachtes. Normaal
gesproken werk ik met de kleinste mensen van
wie het leven nog moet beginnen, maar op de
Corona-afdeling kwam met name het einde van
het leven aan bod.

Vreemd en heftig

had aangegeven niet gereanimeerd te willen
worden. In de loop van de dagen volgden meer
van dit soort gesprekken; heel vreemd en
heftig!”
In Den Bosch was, zoals in meerdere
ziekenhuizen, de ic-capaciteit beperkt met zo’n
twintig ic-bedden. “We hebben op een dag
wel drie of vier keer de traumahelikopter zien
landen en opstijgen met onze patiënten die
verplaatst werden naar ziekenhuizen in het
hele land. Ik weet ook echt niet hoe het met
bepaalde patiënten is afgelopen. Leven ze nog
en zo ja, hoe zijn ze eruit gekomen?”
Met iPads was er via Skype contact tussen
patiënt en familieleden; ook dat was heel apart
en natuurlijk ook heftig voor alle naasten. “Pas
als een patiënt echt lijkt te gaan overlijden,

Op de eerste dag was al duidelijk dat heel de

de zogenaamde zorgpad stervens fase, mag

afdeling werd omgebouwd tot een corona-

er familie bij. En wanneer precies ga je in zo’n

afdeling met alle bijbehorende maatregelen,

geval de familie die bijvoorbeeld uit Den Haag

zoals beschermende kleding en het volledig

moet komen, informeren? Echt heel vreemd

afsluiten van de buitenwereld. Al op de eerste

allemaal!

nacht was het volle bak; binnen twee minuten
gingen maar liefst drie patiënten volledig “out”

Ik heb heel wat overuren gedraaid, maar dat

door te lage zuurstofgehalten en daar sta

vond ik niet het ergste. Ik dacht bij mezelf: al

je dan met slechts drie man personeel. Een

moet ik hier 24/7 blijven, dan doe ik dat, als het

van die patiënten is wat later ook overleden,

maar allemaal zo snel mogelijk voorbij is. Maar

overigens was dat wel iemand die al eerder

dat laatste wist op dat moment niemand.”
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Op een prettige manier afsluiten

adviseerde ook om niet te veel te ondernemen

Inmiddels is Senna weer terug op haar eigen

en veel te slapen om zo de kans op uitval van

afdeling; de grootste piek is wel voorbij. “Ik

verpleegkundigen te verminderen.

was in die periode heel moe, maar ik heb
gelukkig goed geslapen en heb goed kunnen

“Ik hoop uiteraard dat we snel weer met z’n

eten. En dan is het ook wel fijn dat ik nog

allen echt kunnen gaan leven en laten we dan

thuis woon. Want er is prima voor mij gezorgd

vooral gaan genieten van de kleine dingen van

thuis!” Senna vertelt nog over een man, die zo

het leven, zoals een potje voetballen!”

een enthousiaste RKSV Heeze-vrijwilliger zou
kunnen zijn, die ook behoorlijk ziek was. “Met
hem had ik een bijzondere band en ik wist
eerst ook niet hoe het zou aflopen met hem.
Na twee weken kreeg ik een berichtje van hem
dat alles goed met hem was en hij bedankte mij
persoonlijk. Daarmee kon ik die periode ook op
een prettige manier afsluiten. En verder heb
ik natuurlijk echt veel steun gehad aan mijn
ouders en aan Jasper; dat was echt heel fijn!”
Nog even terug naar ons cluppie; nu het
voetballen is stil komen te liggen, is het de
vraag of Senna nog wat aan sport doet. “Ik heb
op mijn werk heel wat kilometers gemaakt,
waardoor ik geen zin meer had om in mijn vrije
tijd te gaan hardlopen. Maar thuis heb ik nog
wel wat oefeningen gedaan. Het ziekenhuis

AANNEMERSBEDRIJF
AANNEMERSBEDRIJF

P.J.
P.J. CUYTEN
CUYTEN

NIEUWBOUW • VERBOUW •
NIEUWBOUW • VERBOUW •
de Heivelden 9
de Heivelden 9

RENOVATIE • ONDERHOUD
RENOVATIE • ONDERHOUD
5591 RB Heeze
5591 RB Heeze

Tel. 040 - 2264681 GSM: 06-51770129
Tel. 040 - 2264681 GSM: 06-51770129
E-mail: info@aannemersbedrijfpjcuyten.nl
E-mail: info@aannemersbedrijfpjcuyten.nl
Website: www.aannemersbedrijfpjcuyten.nl
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MANNEN
VAN GOUD
Voor velen van ons klinkt het bijna

Totdat de Coronapandemie roet in het eten

de bestrating aan te pakken. Vaker was er al

reservepotje richting dit drietal zal vloeien, is

als vanzelfsprekend dat sportpark

strooide en het vanwege de opgelegde

over gesproken om het terras te vergroten

deze vergoeding voor Jop, Daan en Wout niet

maatregelen niet meer verantwoord was om

en de verharding rondom het hoofdveld

de énige motivatie om deze klus te klaren. Pure

op deze ‘kwetsbare risicogroep’ (gem. leeftijd

opnieuw te leggen. Maar dat was er nog niet

clubliefde, interesse en een onderlinge goede

ca. 80 jaar) voorlopig een beroep te doen.

van gekomen. Nu er toch niemand op het

verstandhouding gaven de doorslag bij dit

’t Lambrek er altijd zo prachtig en
goed verzorgd bij ligt, zélfs tijdens de
Coronacrisis. Slechts weinigen beseffen
echter dat dit te danken is aan een
tomeloze en belangeloze inzet van

sportpark kwam, was dit dè gelegenheid!

drietal om deze uitdaging aan te gaan, daarbij

Lijdzaam toezien hoe het sportpark

Een megaklus welke inhoudt; álle tegels

als vanzelfsprekend natuurlijk gecoacht door
supervisor Marini Schenkels.

verpaupert, zou geen optie zijn. Dus werd

verwijderen, ondergrond uitvlakken/egaliseren

een select groepje vrijwilligers welke

naarstig gezocht naar een geschiktere optie.

en aanvullen met ’n nieuw zandbed, bestaande

wekelijks ons sportpark onderhouden.

Omwille van de voortgang van de meest

tegels schoonmaken en tot slot de tegels

noodzakelijke werkzaamheden, en met in acht

terug aanbrengen en aftrillen. Een dermate

name van de RIVM-voorschriften verblijven

grote en fysieke klus waarmee je onze eerder

Jan Brouwers, Jan van Maasakkers en Ad Thijs

genoemde kwetsbare ouderen sowieso niet

sinds de virusuitbraak dan ook dagelijks op

kunt opzadelen.

Bekend is natuurlijk de bijdrage hierin
van onze vaste ‘maandagochtend’vrijwilligersgroep waarover wij u reeds
menigmaal in ons LINK-magazine
uitgebreid en zeer terecht hebben
bericht.

sportpark het Lambrek. Gekscherend wordt
wel eens beweerd dat Jan, Jan en Ad sowieso
gedurende het gehele seizoen bivakkeren in
het secretariaat alwaar zij hun veldbed keurig
netjes op 1½ m afstand hebben opgesteld.
Eveneens gaan de geruchten dat Marini
Schenkels als échte buitendienstman elke
nacht zijn veldbed uitstalt op de middenstip
van het hoofdveld en alleen tijdens slecht weer
de dug-outs opzoekt. Over de aard en omvang
van hun werkzaamheden straks meer.

Megaklus

Pure clubliefde, interesse en een
goede onderlinge verstandhouding
Bijkomend voordeel vindt Daan bovendien

Jeugdige toppers met roodgroen hart
Marini Schenkels opperde het idee om onder
zijn supervisie een drietal jeugdleden met dit
karwei te verblijden (lees: belasten). Vrienden
voor het leven; Jop Duijts, Daan Dijstelbloem
en Wout van Hoek, alle drie uitkomend in
de JO19-2, werden de ‘uitverkorenen’ voor
deze bestratingsklus welke maatschappelijk
bezien als werkstraf in het straatje van
draaideurcriminelen goed zou passen. Wout
wil deze laatste uitspraak volledig beamen
en neemt zelfs de term ‘kinderarbeid’ in de

Naast de reguliere werkzaamheden van

mond (het zou je kleinzoon maar zijn!). En

bovengenoemd viertal, ontstond tijdens de

hoewel er een geringe geldelijke vergoeding

lockdown het idee van deze mannen om alvast

voor deze giga-klus vanuit een of ander

de sociale contacten welke er gedurende
de werkzaamheden ontstaan met
diverse clubleden, bestuursleden en
overige belangstellenden die hij tijdens
de werkzaamheden ontmoet. Bovendien
kwam het online volgen van de middelbare
schoollessen tijdens de crisis voor dit drietal
als geroepen. Hierdoor ontstond immers
meer vrije tijd voor andere zaken, zoals dus
bestraten, zónder dat het huiswerk hieronder
hoefde te lijden. Ook het wegvallen van de
Brabantsedag kwam als geroepen (sorry voor
deze ongelukkige uitspraak) waardoor met
name voor Marini (Vriendengroep Schenkels)
veel extra tijd vrijkwam.
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Fysieke arbeid

complimenten van alle sportparkgebruikers,

Wekelijks, soms 2x per week, staan genoemde

bestuur, B&W, KNVB, RIVM, Mark Rutte en het

personen (op 1½ meter) hun mannetje en

voltallige kabinet.

lopen inmiddels over van respect voor het
stratenmakersvak waarbij zij zich nauwelijks
kunnen voorstellen dat professionele
stratenmakers dit voor hun beroep tot aan

...complimenten van Mark Rutte
en het voltallige kabinet...

hun pensioen kunnen volhouden. Laten we

Hier had uw
advertentie
kunnen staan!

hopen dat dit een extra stimulans betekent
voor deze drie jongeren om hun huidige studie
voortaan nóg serieuzer te nemen. Hoewel ook
een toekomstige baan, gericht op pure fysieke
arbeid, hen nog niet zo gek lijkt.
Rest mij in dit kader nog te melden dat op
de dag waarop dit interview plaats vond, Jop

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

helaas verhinderd was vanwege een blessure
welke hij opliep tijdens sloopwerkzaamheden
bij zijn oom. De werkzaamheden worden
gedurende Jops afwezigheid waargenomen
door Koen Schenkels (jongste zoon Marini),
waarvoor dank aan Koen.
Al met al schijnt ons jeugdige drietal hun

sponsor@rksvheeze.nl

werkzaamheden erg serieus te nemen en
naar ieders tevredenheid hun klus te klaren,
waarvoor zij dan ook regelmatig de zeer
verdiende complimenten van Jan, Jan, Ad en
VOL Verlichting & VOL Industrial • www.volverlichting.nl
Langstraat 3 - hal 1 & 14b • 5595 AA Leende • T. 040-2060359

Marini in ontvangst mogen nemen. En vanaf
deze plek natuurlijk ook de welverdiende

Reguliere onderhoudswerkzaamheden
Zoals beloofd kom ik nog even terug op de
aard en hoeveelheid aan werkzaamheden die
Jan, Jan, Ad en Marini dagelijks op het sportpark
uitvoeren. Werkzaamheden die volgens Jan
Brouwers nooit klaar zullen komen en altijd
weer gevolgd zullen worden door andere
werkzaamheden. Persoonlijk heb ik altijd
gemeend dat de dagelijkse gang van dit viertal
naar het sportpark iets te maken had met hun
thuissituatie (gêr van huis, ginnen aard, kwoi
vrouwke, etc. etc.). Maar alle gekheid op ’n
stokje, om de LINK-lezer een idee te geven van
wat er zo allemaal op ’n sportpark tijdens het
Coronatijdperk dient te gebeuren, ging ik bij
hen te raden en schetsten zij mij in het kort de
navolgende werkzaamheden:
Reclameborden dé- en monteren als gevolg
van besproeiing hoofdveld / Reclameborden
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reinigen / Grasmaaien op groenstroken naast

verzorging en algehele staat van onderhoud

de velden / Grasmaaien bij de hockeyclub /

van een sportcomplex kan hij direct zien hoe

Robotmaaiers op de velden onderhouden (o.a.

het gesteld is met de betrokkenheid en inzet

messen vervangen) / Beregeninginstallaties

van de betreffende vrijwilligers. Slechts zelden

onderhouden en afstellen / Onkruid wieden

treft hij een sportcomplex aan dat zo tot in de

tussen tegels, perken en gazon / Doelpalen

puntjes verzorgd is als ’t Lambrek te Heeze.

reinigen en opnieuw stellen / Belijning

Zo.., beste vrijwilligers van RKSV Heeze, steek

speelvelden uitzetten / Speelvelden belijnen /

dat compliment maar alvast in je zak.

Speelveld achter kleedlokaal rondom egaliseren/
ophogen en opnieuw inzaaien / Bomen, struiken

Mocht de KNVB ooit nog een wisseltrofee

en planten snoeien/rooien / Mollen vangen

toekennen aan dié vereniging met het fraaist

/ Verrijdbare goals aanpassen / Fundering

en best onderhouden sportcomplex, maak dan

toekomstige dug-outs op bijvelden aanleggen /

maar alvast een plaatsje vrij in onze prijzenkast.

Kleedlokalen schoonmaken / En tot slot niet te

…de KNVB-wisseltrofee voor
het fraaist en best onderhouden
sportcomplex...

vergeten: koffiezetten (en drinken).

Compliment
Wie van hen welke werkzaamheden uitvoert,
zal me worst wezen. Dankzij dit vlekkeloos op
elkaar ingespeelde team, is de RKSV Heeze in
elk geval verzekerd van een stel onbetaalbare
en onvervangbare vrijwilligers met een
roodgroen hart op de juiste plaats. En wie
denkt dat het bij andere verenigingen van het
zelfde laken ’n pak is, moet maar eens te raden
gaan bij sportveld-onderhoudsbedrijf Pieter
Roefs wiens robotmaaiers dagelijks de grasmat
op onze sportvelden kort houden en die als
ervaringsdeskundige menig sportparken in de
regio bezoekt en beoordeelt. Aan de uiterlijke

Naschrift redactie: Naast de in dit artikel
vernoemde mega-prestatie van onze
hoofdrolspelers, mag de regelmatige inzet van
Wim Schilders, Johan Slegers en Piet Schenkels
natuurlijk niet onvermeld blijven, bij deze!
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JEUGDCOMMISSIE
EXTRA DRUK IN TOUW
VOOR ONZE JEUGD

handicap voor de jeugdcommissie omdat
(lang) niet alle velden beschikbaar waren.
Kortom, er lagen veel uitdagingen voor de
jeugdcommissie!
Margriet geeft aan wat voor haar de
grootste uitdaging was: “Hoe gingen we het
in hemelsnaam voor elkaar krijgen om 30
(!) jeugdteams (mini’s, meiden, junioren &
pupillen) minimaal 1x per week te laten trainen
terwijl we (aanvankelijk) maar een veld tot onze
beschikking hadden en daarbij alle richtlijnen
van NOC NSF ook in acht te nemen? Trainers
zijn gewend op vaste dagen en tijden te trainen
maar dat ging natuurlijk niet. Allerlei routines
moesten doorbroken worden, door ons als
commissie, de trainers, de spelers én de
ouders.” Wat betreft de velden kon bij aanvang
van de trainingen gelukkig toch van twee
velden gebruik worden gemaakt en vrij snel

De jeugdcommissie is de laatste maanden
druk geweest met alle coronaperikelen
rondom het voetballen. Gelukkig stond
aanvoerder Peter Bancken (bestuurslid
jeugdzaken) er niet alleen voor en kon hij
terugvallen op gemotiveerde en bekwame
mensen. Vooral Margriet Henning (coördinator

Peter Bakermans: “Het begon allemaal in
maart nadat met onmiddellijke ingang alle
voetbaltrainingen niet meer doorgingen. Dat
was even slikken, maar nagenoeg had iedereen
begrip voor de situatie. Iedereen was vol
aandacht voor de ontwikkelingen en mensen
hingen aan de tv.” Medio april werd bekend
dat de jeugd weer mocht gaan voetballen. En

pupillen), Michel Verreijt (coördinator

dat hield heel wat in. Want het was niet een

junioren), Peter Bakermans (technisch

kwestie van de poort openen, zorgen voor

coördinator JO7-12) en Henk Thijssen (meiden)
hebben samen met Peter Bancken veel werk
verricht om ervoor te zorgen dat onze jeugd
eind april weer verantwoord kon voetballen.
We blikken terug.

ballen, pionnen en goals en voetballen maar.
Nee, er moest voldaan worden aan allerlei
voorschriften van de overheid (RIVM), de KNVB
en de gemeente Heeze-Leende. En daar kwam
bij dat onze velden ondertussen al vervroegd
in groot onderhoud waren gegaan. Die keuze
was al ingezet omdat het sportpark toch leeg
was. Het groot onderhoud kon maar gebeurd
zijn; normaal vindt dit plaats in juni/juli. Het
vervroegd groot onderhoud was een extra

kwam daar een deel van een derde veld bij. Dat

zoals iedereen gewend was. Het werden

gaf letterlijk weer wat meer ruimte.

virtuele bijeenkomsten via Teams, die om de

Er moest veel gebeuren. De jeugdcommissie

dag plaatsvonden, ook op zon- en feestdagen

stond voor de taak om zaken uit te zoeken, te

(niemand had immers verplichtingen buiten de

organiseren en te communiceren. Er moest

deur). Peter Bakermans: “Lijfelijk vergaderen

worden uitgezocht wat wel/niet kon, hoe het

was verboden. Overleg ging alleen via een

zat met aanwezigheid van desinfectiemiddelen,

live-verbinding op de computer (conference-

mogelijkheden om handen te wassen, rubber

call). Voor mij persoonlijk als AOW-er was dit

handschoenen en er moesten hesjes geregeld

een leuke nieuwe ervaring.” Margriet: “Omdat

worden voor de coördinator. Er waren geen

we elkaar om de dag spraken konden we de

omkleedmogelijkheden en geen toiletten.

lijnen kort houden. Zo communiceerde ieder

Er mocht geen contact zijn tussen groepen

met zijn “eigen” achterban (trainers), maar we

(teams) onderling, volwassenen moesten 1,5

droegen allemaal dezelfde boodschap uit.” Het

meter afstand bewaren, in het materialenhok

was overigens niet moeilijk om de trainers mee

mocht slechts een volwassene tegelijk zijn. Er

te krijgen om de trainingen mee op te starten.

mochten geen ouders aanwezig zijn op het

Margriet: “Ze stonden te popelen!”

sportpark. Spelers mochten pas 10 minuten
voor aanvang van hun training komen en het
sportpark 10 minuten na afloop weer verlaten
hebben. Ouders moesten instructies krijgen.

“Het was niet echt lastig,
het waren uitdagingen!”

Er moest aan de poort gecontroleerd gaan
worden. Er moest gepuzzeld worden met
geboortedatums, omdat 12- en 13 jarigen niet

Michel: “We moesten de juiste informatie

samen mochten trainen i.v.m. afstandsregels

verzamelen en deze vertalen naar invulling

(ook niet als ze teamgenoten waren).

op en rond het veld. Dat was de grootste
uitdaging. Regels en inzichten veranderden;

Het afstemmen van de vele maatregelen

er moest veel overlegd worden. Wij hielden

had veel voeten in aarde. Er moest natuurlijk

de trainers op de hoogte en moesten ook

overleg plaatsvinden. Maar ook dat kon niet

controleren of alles liep zoals het vooraf
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bedacht was.” Op de vraag wat het lastigste

Binnen een week kon alles starten! In

te maken. Een compliment aan alle trainers,

we begin augustus weer volledig kunnen

was, antwoordt Michel: “Het was niet echt

een schema werd het mogelijk om alle

spelers en ouders die zich keurig hebben

voetballen, trainingen en wedstrijden. De jeugd

lastig, het waren uitdagingen!” Wat voor

pupillenteams 2x per week te laten trainen.

aangepast in deze bijzondere periode. Helaas

zal dit snel vergeten zijn, maar de ouderen

Margriet wel een issue was, was de keuze van

Op de zaterdagmorgen werd het mogelijk om

zijn we er nog niet vanaf maar we gaan er met

zullen deze turbulente periode nog regelmatig

een goede manier van communiceren. Ze legt

onderling wedstrijdjes te spelen. Geweldig!!

z’n allen het beste van maken!”

in herinnering roepen. Met dank aan alle

uit: “Communicatie op papier is lastig. Wordt

Margriet: “Het allerleukste was om het

het gelezen zoals het bedoeld is? Is de toon

enthousiasme bij de spelers te zien toen ze

Margriet blikt terug: “Ik ben trots op hoe we dit

de juiste? Het was veel informatie die gedeeld

weer de velden op mochten. Het straalde van

als RKSV Heeze zo snel geflikt hebben. Trots

moest worden. Alles was immers anders dan

de gezichten af. Daar doe je het voor!” Dit

op de beheerders van de velden, dat zij

voorheen. Soms werd je ingehaald door de

beaamt Michel volledig: “Het was mooi om de

meedachten hoe we dit konden regelen zodat

tijd. Had je iets klaar en kwam er een nieuw

voetballers uiteindelijk weer met een big smile

de velden geen schade opliepen maar de

advies van RIVM. Dan was het even een stap

op de velden te zien trainen.”

trainingen wel van start konden. Trots op de

vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.”

“Helaas zijn we er nog niet vanaf
maar we gaan er met z’n allen het
beste van maken!”

trainers, die zijn echt super flexibel gebleken

terug voordat je weer vooruit kon. We hebben
er voor gekozen veel communicatielijnen in te

We kunnen zeggen dat alles eigenlijk goed is

toen ze moesten switchen naar andere dagen

zetten.

verlopen. Met veel dank aan de toppers van

en tijden. Daar was veel begrip en waardering.

Hier heeft ondergetekende niets meer aan

de jeugdcommissie! Het enige wat misschien

Dat is fijn want het was een fikse tijdrovende

toe te voegen. Behalve dit: dankzij deze

even iets minder goed ging was dat in het

klus. En natuurlijk probeer je het voor iedereen

fantastische vrijwilligers is het gelukt om de

begin soms vergeten werd om de materialen

goed te regelen. Maar zeker ook trots op de

jeugd weer veilig te laten voetballen. Een

terug te zetten. Daardoor kunnen de (nieuwe)

spelers en ouders. Vooral de jongste spelers

oprecht BEDANKT is hier zeer zeker op zijn

robotmaaiers vastlopen. De terreinbeheerders

zijn gewend dat pa en of ma langs de lijn

plaats.

“We hebben er voor gekozen veel
communicatielijnen in te zetten.”

(ook zo’n team met RKSV Heeze toppers)

staan. En ineens moest het afscheid vóór de

Rechtstreeks richting trainers, rechtstreeks

hebben toen een paar keer streng moeten

poort plaatsvinden, waar dan ook nog eens

naar ouders, website, Facebook en Heeze24.

optreden. Maar dankzij de goede wil van alle

een vreemde meneer of mevrouw in een gek

Daarnaast zijn we als commissie de eerste

vrijwilligers is dit uiteindelijk goed gekomen.

geel hesje allerlei vragen op je afvuurde over

twee weken, op toerbeurt, steeds tijdens

handen wassen, handgel en afstand houden.

de training aanwezig geweest om eventuele

Michel blikt terug: “Er mag bijzondere aandacht

En oké.... ook trots op de jeugdcommissie, dat

onduidelijkheden toe te lichten, vragen te

zijn voor alle vrijwilligers die zowel op de voor-

we dit samen voor elkaar hebben gekregen.”

beantwoorden en om te kijken of het uitpakte

als achtergrond hun best hebben gedaan

zoals wij het bedoeld hadden.”

om het voetballen voor iedereen mogelijk

Peter blikt terug: “We hopen nu maar dat
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CIPIERS KIJKEN
GEBOEID NAAR
GEVANGENISTEAM
Pavel Selinger, de woordvoerder van de gevangenis,

grootste boeven zich het meest voorbeeldig. Nou ja,

zag dat gevangenen de hele dag maar zo’n beetje

je kunt je afvragen wie op sportvelden nu eigenlijk

rondhangen. Dat is op zich niet zo merkwaardig,

de boeven zijn.

want ja, wat moet je als gevangenisklant anders.

Uw
supermarkt
in hartje
Heeze.

Pavlev Selinger is gevangenisbewaarder, maar

Overigens heeft bij uitwedstrijden nog nooit een

in zijn vrije tijd een gedreven trainer bij de

speler een ontsnappingspoging gewaagd. De

locale voetbalclub. Op een dag besloot hij in de

twee bewakers die altijd meegaan, hebben nooit

gevangenis een voetbalteam samen te stellen en

problemen ondervonden. Die gaan trouwens ook

daar vervolgens serieus mee aan de gang te gaan.

met thuiswedstrijden mee. Die worden namelijk

Zo serieus dat het team op een gegeven moment

gespeeld op het sportpark van het naburig dorp.

toegelaten werd tot de Tsjechische North Bohemia

Ook daar kijken ze geboeid naar de verrichtingen

League.

van de ontketende gevangenen.

Het tweede seizoen beleefden de gedetineerden

Hoe goed een speler ook is, een transfer zit er

een puik jaar. Het waren spannende tijden. Het

natuurlijk niet in. Maar enkele spelers hebben zich

boeventeam werd zelfs kampioen. En, tot verbazing

toch in de kijker gespeeld en zijn zelfs een soort

van velen, wonnen ze ook nog eens de Fair Play

lokale beroemdheid geworden en staan met foto

Cup. Het hele seizoen hadden de bajesklanten maar

en al in de krant. Ze zijn best wel gewend aan enige

één gele kaart gescoord. Trainer/cipier Selinger

bekendheid. Hun foto’s staan regelmatig in de

had er wel een verklaring voor: “De jongens die

krantjes. Maar nu is het anders. Nu staan ze niet met

voetballen maken nooit problemen”. Prachtig toch!

hun initialen in de krant, maar met hun volledige

Hij was wel het een en ander gewend van zijn

naam. En zonder een zwart balkje voor de ogen....

gevangenisklanten, maar “de jongens die voetballen
maken nooit problemen”.

klantje te bezoeken. Voetbal is dan een dankbaar
Het blijft toch een wonderlijk wereldje, dat

gespreksonderwerp. Hij voetbalt graag, maar hij

voetbalwereldje. Buitenstaanders denken altijd dat

heeft pech. Het niveau schijnt daar bedroevend te

het elk weekeinde één grote bak ellende is, maar

zijn.

ik verdedig ons wereldje altijd: niks mooier dan
een voetbalclub. Volgens de trainer van deze FC
Prisonbreak zijn zijn spelers ook nog eens de meest
beleefde spelers van alle clubs. Niemand vloekt,
niemand misdraagt zich. Niet in de gevangenis,
want dan worden ze meteen buiten het team gezet.
Maar ook niet tijdens wedstrijden. Ze willen namelijk

Super Supermarkt Keurmerk

twitter.com /ah _ heeze

facebook.com/AlbertHeijnHeeze

Ik ga wel eens naar de gevangenis om een

niets liever dan voetballen. Zodoende gedragen de
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HOE ERVAREN
TRAINERS DE
TRAINING IN
CORONATIJD?

Lekker bewegen en buiten zijn!” schrijft Rik mij.
“Alle kinderen hebben ontzettend veel plezier
en de begeleiders ook. Natuurlijk doen we het
voor de kinderen maar stiekem vinden we het
zelf ook erg leuk om te doen!”.

Nikki, MO17:
Nikki traint al geruime tijd de MO17.
Nikki meldt mij: “Mijn ervaringen met de
1,5-metertrainingen zijn eigenlijk wel goed.
De meiden houden zich netjes aan de
1,5-meterregels en vinden de trainingen

Onze jeugdspelers zijn al vanaf 29 april

gelukkig ook leuk. Het is natuurlijk heel anders

enthousiast aan het trainen. Dit is alleen

training geven aangezien iedereen natuurlijk

mogelijk door de inzet van onze coaches
en trainers. Hoe ervaren zij het nu?
Ieder jeugdteam traint zo’n 1 a 2 keer per week
een uur. De jeugdspelers hebben er alle schik

weer partijtje wil doen. Maar goed, we maken
er het beste van en het is in ieder geval altijd
gezellig met de meiden van de MO17”.

Richenel, JO10:

in en kunnen eindelijk na lang thuis zitten hun

Richenel, trainer JO10, merkt op dat er ook

energie weer kwijt. Als ik zelf zo over het veld

veel dingen anders zijn: “Het was wennen, gele

loop bij de trainingen, zie ik eigenlijk ook dat de

hesjes en instructies bij de poort. Maar ook

trainers zelf hier behoefte aan hadden. Zeker

alleen de materialen neerzetten als trainer,

zo op het einde van de training zie je toch dat

een nieuwe grasmaaier, afspraken maken

de bal erg lonkt.

met het team en het is rustig om ons heen!”.
Ook ontstaat er een nieuwe corona standaard

Bram, JO8-1:
Toch is het trainen ook nu wel anders. Bram,
trainer JO8-1 meldt: “De conditie is weg en het
is nu lekker rustig langs de lijn; geen ouders
en geen andere teams. Ik heb nu de volledige
aandacht voor de kids. Deze blijven even
enthousiast als altijd. En sommigen hebben
thuis geoefend en komen zelfs sterker uit het
coronareces.”

Rik, JO6:
Rik, trainer JO6, geniet van de kinderen en
eigen zoon. “Het is natuurlijk een vreemde
tijd voor iedereen maar helemaal voor de
kinderen. Het is heel mooi om te zien hoe RKSV
Heeze ingespeeld heeft op de versoepeling
zodat de kinderen weer kunnen sporten.

training: “ Warming-up, techniek oefeningen
en vervolgens 40 minuten partijtje. Zowel
de jongens als de trainers vinden deze vorm
van training prima. Lekker ballen, plezier
maken en genieten van het gras, de ploeg
en de mogelijkheid om toch weer bezig te
zijn.” Richenel besluit: “Even de muren van
thuis door de corona quarantaine vergeten.
Gelukkig!”

Bas, JO9:
Het kan ook anders. Zo krijg ik een reactie van
Bas, trainer JO9. Bas werkt op de ambulance
en komt dagelijks met Corona in aanraking.
“Hierdoor heb ik besloten dit jaar niet meer
op het veld te verschijnen om zo, niemand
onnodig kans te geven op besmetting. Gelukkig

hebben wij ook genoeg trainers bij de JO9 en
gaat het qua virus ook weer de goede kant op.
Tot volgend seizoen dus”.
Dank jullie wel trainers! Zo heeft iedere trainer
zijn verhaal en beleving van de trainingen.
Respect!
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Zoals bekend zijn alle activiteiten i.v.m. Corona helaas
geannuleerd

Een belangrijke mededeling over de
contributie voor seizoen 2020-21
Beste leden, in deze bijzondere tijden vraag je je
waarschijnlijk af hoe het komende voetbalseizoen eruit gaat
zien. De vraag is of we vanaf 1 september weer volledig
in competitieverband kunnen voetballen en of we deze
zomer al weer volledig mogen trainen. Niet alleen sportief
zijn deze tijden onzeker. Ook financieel is sprake van
onzekerheid. We zijn nog steeds een financieel gezonde

Er mag weer gevoetbald worden. Heel erg

Ondanks deze grote bedragen zullen er naar alle

vereniging, maar we worden wel getroffen door deze crisis.

anders, maar de bal rolt weer. De wedstrijden

waarschijnlijkheid geen absurde bedragen komen

Onze kantine is al weken dicht en dat betekent dat we in

kijken op tv is natuurlijk een stuk minder

aan transfers deze zomer. Niet gek natuurlijk als

de drukste maanden van het jaar onze kantine inkomsten
moeten missen. Veel van onze vaste lasten gaan wel door.
Daarnaast moet aan ons sportpark het noodzakelijke

Volg je ons al op ons nieuwe
Instagram account?
Vind ons op r.k.s.v.heeze (net zoals op Facebook mèt
puntjes). Er loopt een leuke challenge en we hopen dat die
de hele vereniging rond gaat!

onderhoud plaatsvinden. Gelukkig wordt dit gedaan door
een groep vrijwilligers waardoor de kosten beheersbaar
blijven.

je spambox? Meld het dan alsjeblieft even, want dan is
je juiste e-mailadres waarschijnlijk niet bekend bij de
ledenadministratie. Je kunt het doorgeven via
info@rksvheeze.nl of ledenadministratie@rksvheeze.nl

vereniging wel een gebaar maken richting de leden voor
de voetballoze maanden die achter ons liggen. Op de
eerste plaats laten we de jaarlijkse inflatiecorrectie van de

contributie aan het begin van het seizoen. Dat doen we dit
jaar anders. Je betaalt aan het begin van het seizoen de
helft van de contributie. De andere helft van de contributie
betaal je in januari 2021. We doen dit om in januari
2021 te bekijken of de omstandigheden zodanig zijn dat
aanvullende maatregelen nodig zijn.
Wij hopen je met dit bericht voldoende geïnformeerd te
hebben. Mocht je nog vragen hebben dan kun je natuurlijk

Raadpleeg de website www.rksvheeze.nl
voor actuele informatie.

alleen het spelen van wedstrijden het
veranderde element binnen het voetbal. Ook
het financiële plaatje van een club verandert.
Daarom zijn er ook vragen zoals: hoe zullen

clubs al überhaupt vechten voor hun bestaan.
Daarom zijn bedragen zoals de transfer van Neymar
van Barcelona naar PSG voor 222 miljoen voorlopig
wel van de baan. Het zal dus een onzekere periode
worden voor veel clubs met misschien wat meer
normale transferbedragen. Maar, wat is in de
voetbalwereld nog een normaal bedrag?

Ondanks deze financieel zware periode willen wij als

niet verhoogd. Normaal gesproken betaal je de gehele

gestuurd. Heb je de mail niet ontvangen? Ook niet in

spectaculair zonder publiek. Toch zijn niet

de komende transferjaren er uitzien?

contributie achterwege en wordt de contributie dit jaar

Deze mededeling is op 8 juni per e-mail aan onze leden

VOETBALWERELD
TIJDENS EN NA HET
CORONAVIRUS

altijd contact met ons opnemen. Stuur dan een e-mail
naar penningmeester@rksvheeze.nl.
Bestuur RKSV Heeze

Al vele clubs hebben aangegeven dat er
salarisverlagingen gaan plaatsvinden binnen
de vereniging. Er komt steeds meer financiële
druk op de clubs en de salarissen zijn een groot
kostenplaatje. Toch wordt er weer gevoetbald
in andere landen. Dit komt ook omdat de
televisiegelden in die landen enorme bedragen zijn.
In Nederland krijgen de clubs gegarandeerd hun
televisiegelden. In Engeland bijvoorbeeld krijgen
de clubs hun televisiegelden op basis van hoe vaak
het ook echt wordt uitgezonden. Als de competitie
daar dus gestopt was, zouden de clubs veel geld
mislopen. Alleen Liverpool kreeg in het jaar 2019
al 150 miljoen aan televisiegelden. Huddersfield
Town kreeg het minst, zij kregen ‘slechts’ 96 miljoen.
In Nederland wordt een pot van 80 miljoen euro
verdeeld over alle 18 clubs uit de eredivisie, een
enorm verschil vergeleken met Engeland. Mede
daarom is de competitie daar wel weer hervat.

LINK WENST IEDEREEN EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE!!

Uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal blij dat er weer
gevoetbald wordt. Hopelijk wordt in september ook
weer de Eredivisie hervat. Het zou mooi zijn dat wij
als voetballiefhebbers hier snel weer bij kunnen zijn.
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WE MOGEN
HET VELD WEER OP!!!
Door de coronacrisis moest bijna alles op

meegemaakt.

slot in ons land. Zo ook de sportverenigingen

Het houden van anderhalve meter was volgens mijn

en op alle sportvelden mocht niet meer
gesport worden. Sinds 15 maart was alles
dicht. De enige manier om je conditie nog
op peil te houden was om thuis in je eentje
te gaan sporten of een rondje te gaan
hardlopen.

ervaring vaak erg moeilijk. Vaak stond je net te dicht
op iemand of liep je per ongeluk zonder anderhalve
meter langs iemand. Mensen stonden goed te
controleren, als mensen dat niet hadden gedaan,
denk ik dat de regel een stuk vaker overtreden werd.
Vanaf 1 juni mochten ook de spelers tussen de 12
en 18 eindelijk weer voetballen zonder anderhalve
meter. Het verschil tussen de twee stijlen van

Maar gelukkig, vanaf 29 april kregen kinderen

trainen merk je pas echt als je weer mag trainen

eindelijk de goedkeuring om het veld weer op

zonder anderhalve meter: je mag weer duels

te stappen. Kinderen tot achttien jaar mochten

aangaan, je kunt zoveel meer oefeningen doen

weer gaan sporten, de sport kon alleen beoefend

en natuurlijk het allerbelangrijkste, je kunt weer

worden als iedereen anderhalve meter afstand kon

voetballen in een wedstrijdvorm.

hebben. Met kleine kinderen is die regel natuurlijk
waardeloos. Dat gaat ze niet lukken, dus kwam de

Doordat er veel regels nu versoepelen, hoop ik dat

overheid met de volgende regel: “Kinderen van

we vanaf vorig seizoen weer kunnen beginnen met

12 tot 18 mogen hun sport weer beoefenen op

de competitie en dat we weer echt een doel hebben

de voorwaarden dat ze anderhalve meter afstand

om te trainen, want om eerlijk te zijn, het is heel leuk

houden, de kinderen van tot 12 hoeven zich niet

om met je vrienden te voetballen, maar trainen voor

aan die regel te houden. Zij mogen sporten zonder

een wedstrijd op zaterdag vind ik persoonlijk toch

afstand te houden van elkaar.”

leuker!

Een andere voorwaarde was het meenemen van
je ID-kaart. Mensen die ouder zijn dan achttien
willen ook sporten, maar dat mocht toen nog
niet, dus moest iedereen altijd zijn/haar ID kaart
meenemen. Uiteindelijk heb ik zelf niet zo’n controle
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Professionals in zakelijke
dienstverlening.
Schoolstraat 2
Heeze

