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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

HET SPORTGALA

Eerst en vooral moet ik de organisatie 

complimenteren met de aanpak. Dat het sportgala 

is “gegroeid” is een understatement. Van alle 

genomineerden was een kort filmpje gemaakt, wat 

vóór de uiteindelijke bekendmaking steeds van de 

drie genomineerden per categorie werd vertoond. 

De avond werd vakkundig aan elkaar gepraat 

door Marcel Balkestein en er waren bijdragen van 

bekende oud-topsporters Rintje Ritsma, Hans van 

Breukelen en Mieke Havik. 

Nu had ik in het bestuur laten vallen dat ik in het 

Paasweekeinde waarschijnlijk weg zou zijn. Maar er 

zouden voldoende bestuursleden aanwezig zijn, dus 

dat was geen probleem. Een paar dagen voor het 

gala waren de plannen gewijzigd en wist Brigitte te 

vertellen dat Tom vond dat we bij het gala moesten 

zijn. Ik vond het een vreemde wending van de 

plannen, maar het was duidelijk niet de bedoeling dat 

ik nog zou protesteren.

Een lang en mooi verhaal kort makend: eerst 

kwam de nominatie voor de vereniging van het 

jaar. Ik dacht eerst nog aan een fout: het moest 

team van het jaar zijn. Het was overigens ook de 

enige nominatie (bleek later) waarvoor niet vooraf 

een filmpje was gemaakt, dus toen Hans van Bree 

aankondigde dat RKSV Heeze de vereniging van het 

jaar was geworden, was ik nog in de veronderstelling 

dat het 1e naar het podium moest komen.

Enfin, uiteindelijk viel het kwartje en mocht ik de prijs 

namens onze club in ontvangst nemen. 

En als je daar dan over na gaat denken, dan daalt 

eigenlijk pas goed in dat al onze leden supertrots 

mogen zijn op deze prijs. Want wat ook de criteria 

geweest mogen zijn: het betekent in ieder geval 

dat de club een positief gevoel geeft binnen onze 

gemeente.

Het verdere verloop van de avond mondde uit in 

een mooi RKSV Heeze feestje. Niet alleen werd ons 

1e elftal winnaar van team van het jaar, maar tot 

veler verrassing werd onze Fred Doezé nog met een 

welverdiende oeuvreprijs in het zonnetje gezet. En 

Pim de Graaff (JO11-1) had ’s middags al een eervolle 

vermelding ontvangen die hij ’s avonds nog eens 

mocht laten zien. 

Kortom, een mooie avond met een hoog RKSV Heeze 

gehalte en tal van jonge talenten die een steun in de 

rug kregen. Dank aan Thijs met het Heeze 24 team 

en speciaal ook Nathalie Nuijts, die het commentaar 

bij de mooie filmpjes deed.

Wat echter zeker ook vermeld moet worden is onze 

vrijwilligersavond. Op die avond hebben we Ruud 

Leijssen gekroond tot clubman van het jaar. Het 

bijzondere daaraan is vooral ook dat Ruud nog erg 

jong is en dat zijn voordracht toch al unaniem door 

iedereen werd gesteund. Ruud is dan ook al jaren 

actief als trainer en leider en het was zeer gepast 

om hem in het zonnetje te zetten. Clubs hebben dit 

soort jongeren nodig!

Tot slot wil ik alle spelers en speelsters veel sportief 

succes wensen in de beslissende fase van de 

competitie.

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl

Ik heb dit keer iets langer gewacht 
om mijn bijdrage voor de Link in 
te leveren. En dat is de moeite 
waard gebleken! Ik schrijf dit na het 
sportgala. Ik meende te weten dat 
ons 1e (mannen) genomineerd zou 
zijn en ook van de Meisjes Onder 19 
(samenwerking met DOSL) wist ik 
dat er een nominatie in zat. Maar het 
pakte allemaal anders uit.
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Voetbalschool

De voetbalschool is niet nieuw, ze draaien alweer 

het derde achtereenvolgende seizoen, en ook 

zo’n 10-15 jaar geleden hebben veel spelers de 

voetbalschool gevolgd. Ik spreek de organisatoren 

en trainers op het veld: Maarten Wijffelaars, Jack 

Nijs, Ronald Tielemans, Fred Weiss, Theo van 

Gerwen, Petro Bukkems, Ruud Leijssen en Jasper 

Hijdra. Onder hun hoede trainen zo’n 30 kinderen 

van zo’n 8 – 13 jaar. Geholpen door roulerend drie 

jongens van de JO19-1 en een speler van het 1e 

team. 

Positief coachen

Maarten trapt af: “Het doel van de voetbalschool 

is om aan de kwaliteiten van de spelertjes te 

werken. Op deze leeftijd is dat vooral traptechniek, 

spelinzicht, dribbelen en baltechnieken.” Op de 

achtergrond zijn de jongens begonnen aan de 

warming up. Ze lopen in een grote ronde en doen 

bewegingen om de spieren los te maken. 

“Weet je wat echt mooi is? Ze zaterdags tijdens 

de wedstrijd dingen zien doen, die ze hier geleerd 

hebben”, vertelt Maarten mij spontaan. Ook Jack 

komt erbij en samen met Maarten gaan we nog 

eventjes door. Maarten en Jack halen het positief 

coachen nog eens aan. “We doen hier aan positief 

coachen. Voordat we begonnen zijn met de 

voetbalschool vonden we dat belangrijk en hebben 

dat met de gehele groep ook uitgesproken en 

als integraal onderdeel in de voetbalschool 

uitgedraaid”. Dat dit even wordt aangekaart is niet 

vreemd. Jack en Maarten hebben namelijk ook hun 

aandeel in de werkgroep Positief Voetbalklimaat.

De training is ondertussen begonnen. Op 

de achtergrond hoor ik de trainers al. Ze 

benadrukken vooral wat er goed gaat en sturen 

vakkundig bij om de jonge spelertjes wat bij te 

leren. We horen rustig en duidelijk pratende 

trainers en veel complimentjes en zo nu en dan 

krijgen de spelertjes advies wat ze wel moeten 

doen. Allemaal elementen van positief coachen.

Daadkracht

“We hebben een draaiboek en het komt dan 

eigenlijk vooral aan op daadkracht om het ieder 

jaar weer op te starten”, vertelt Maarten, “het is 

in feite een uit de hand gelopen hobby”. Jack vult 

aan: “Het zou wel fijn zijn als we meer vrijwilligers 

krijgen die ons mee gaan helpen”. 

Het is duidelijk, de voetbalschool wordt door 

deze groep vrijwilligers getrokken van het begin 

tot eind: organiseren van de voetbalschool, het 

uitzetten van de lessen, maar vooral ook het 

geven van de training. Alhoewel ze het met veel 

plezier doen, kost het ook veel tijd en moeite. Voor 

DE VOETBALSCHOOL: 
TRAPTECHNIEK, SPELINZICHT, 
DRIBBELEN EN BALTECHNIEK
Het is zondagochtend 10:30 uur op een mooie dag in april. Op veld 2 
en veld 3 spelen de veteranenteams van RKSV Heeze hun wedstrijden. 
Talenten van weleer die nog hun voetbalkunsten wat stroef proberen te 
etaleren. Verderop begint de voetbalschool met de aanstormende jonge 
talentjes van RKSV Heeze met nog een hele (voetbal)toekomst voor zich.

volgend jaar zouden ze het fijn vinden als er ook 

nieuwe mensen willen instappen. “Het is fijn en 

leuk om te doen en geeft heel veel voldoening. 

Het succes van de voetbalschool zouden we graag 

breder willen uitrollen en zien dan ook graag dat 

de voetbalschooltrainingen een vast onderdeel 

worden van het jaarprogramma. We zijn dan ook 

op zoek naar kartrekkers voor de trainingen” aldus 

Maarten en Jack.

Training

De groep is opgedeeld in 4 subgroepjes die zo’n 

10-15 minuten een onderdeel doen. Samen met 

de warming up en een partijtje komen ze zo aan 

zo’n 1,5 uur voetballes. Fred Weiss: “Het geeft 

alleen maar plezier. Je ziet de kinderen groeien 

gedurende de lessen.” Petro geeft ondertussen 

training aan de jongste spelers. “Dat was wel 

even een dingetje. We merkten dat de jongste 

spelertjes vooral uitkeken naar het partijtje. Ze 

kunnen nog niet een uur concentratie opbrengen. 

Daar hebben we na de eerste lessen goed op 

ingespeeld. We hebben hun lessen wat aangepast, 

meer voetballend en spelenderwijs.” Dat pakt goed 

uit, ook de jongste spelertjes doen hun uiterste 

best en genieten met volle teugen. Hun ouders 

zitten lekker in het zonnetje te genieten van hun 

zoontje(s). Ook hun reacties spreken boekdelen. 

De voetbalschool is wat hen betreft een succes.

Jeugdtrainers

Tijdens de training spreek ik nog even met Nick 

van Gerwen. Hij is één van de spelers van de 

JO19-1. Deze zondag was het zijn beurt. “Ik vind 

het niet erg om een keer op zondag vroeg mijn 

bed uit te moeten, alhoewel het gisterenavond wel 

erg gezellig was. Maar goed, afspraak is afspraak. 

Zo kan ik zelf de jonge spelertjes nog wat bijleren 

en leer ik ook over het training geven. Ook mijn 

neefjes (Haico, Duncan en Djorn (red.)) doen mee; 

vorig jaar was ik ook al een keer van de partij. ” 

vertelt Nick.

Jasper Hijdra, vaste trainer bij de voetbalschool, 

kom je, net als kersverse clubman Ruud Leijssen, 

veelvuldig tegen bij de club. Hij traint diverse 

teams, coördineert de jeugd-Link en is weer 

actief bij de voetbalschool. Jasper licht toe: “Ik doe 

dit graag. Ik vind werken met jeugd erg leuk. En 

DE VOETBALSCHOOL
Tekst: HENK THIJSSEN Beeld: GERNIE HENSELMANS

Je ziet ze zaterdags 
dingen doen op het 
veld die ze hier geleerd 
hebben.

Hier doen ze aan positief 
coachen.

Het geeft alleen maar 
plezier.



8 9Jong geleerd is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap

met geld omgaan

Open een Zilvervlootspaarrekening én JongWijspakket 

bij RegioBank

 en krijg een Dopper voor je sportdrank

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

Uw bank dichtbij.

Open nu

het JongWijs 

pakket 

weet je, ook ik heb vroeger met de voetbalschool 

meegedaan. Dat heb ik erg gewaardeerd en ik vind 

het des te leuker dat ik nu ook iets kan betekenen 

daarin. Verder is het een leuke ervaring voor mijn 

trainersopleiding.”

Leren

Na afloop spreek ik met Noah, Jesse, Floris en Tijn 

van de JO11. “We vonden het vandaag erg leuk, 

maar eigenlijk wisten we alles al” antwoordden ze 

gezamenlijk op mijn vraag of ze het leuk vonden 

en wat ze geleerd hadden. Ze moeten er alle vier 

zelf om lachen. Daarna barst het onderling los. 

De reacties op hun eigen training over en weer 

zijn duidelijk: er was nog veel te leren. Als ik ze 

nogmaals vraag wat ze geleerd hebben, komt er 

toch een eerlijk antwoord: “Binnenkant/buitenkant 

voet passen, warming-up oefeningen, dribbelen en 

drijven, voorzet geven en schieten.” 

We lopen gezamenlijk op naar de kantine. 

Daar staat de ranja al klaar. Dat hebben de 

voetbalschoolspelertjes wel verdiend. Het 

was dorstig weer en de zondagmiddag zal 

waarschijnlijk ook wel weer voetballend ingevuld 

worden. Op het trapveldje zullen ze die middag 

naar alle waarschijnlijkheid hun nieuwe skills wel 

willen laten zien.

DE VOETBALSCHOOL
Tekst: HENK THIJSSEN Beeld: GERNIE HENSELMANS
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Ondernemen
is durven...

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

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

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

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

VAN LOON 
ACCOUNTANTS

Als derde in rij van dienstverlenende 
bedrijven welke gevestigd zijn in het 
markante kantoorpand a/d Schoolstraat 2 
(v/h O.L. School) wordt uw LINK-reporter dit 
keer hartelijk ontvangen door Rens Cuijten 
als partner van Van Loon Accountants.

Rens kennen we natuurlijk als die betrouwbare sluitpost en 

keeper van Heeze 1 welke jarenlang het doel van RKSV Heeze 

met veel succes schoonhield.  Met alle ups en downs welke Rens 

tijdens zijn keepersloopbaan heeft gekend zou deze LINK met 

gemak gevuld kunnen worden.  Op dit moment richten we ons 

echter op het minstens zo belangrijke zakelijke aspect.

Van Loon Accountants is in 2007 opgericht door Michel van 

Loon en wordt sinds 2017 mede bestuurd door (mede)eigenaar 

Rens Cuijten. Beiden kunnen worden beschouwd als door de 

wol geverfde financiële en fiscale zwaargewichten welke hun 

sporen in de afgelopen decennia d.m.v. studie en opgedane 

werkervaring in een middelgroot regionaal accountantskantoor, 

ruimschoots hebben verdiend.  

Tot hun klantenkring behoren hoofdzakelijk MKB’ers (midden- en 

kleinbedrijf) en vermogende particulieren. Het werkgebied van 

Van Loon Accountants strekt zich uit over de regio Eindhoven.  

Natuurlijk is er sinds hun bedrijfsvestiging in Heeze (en vanwege 

mond-tot-mond-reclame) een toenemende aanwas vanuit 

de Heezer bedrijvensector. En hoewel het de gevestigde 

MKB’ers momenteel voor de wind gaat en nieuwe bedrijven 

als paddenstoelen uit de grond schieten is expansie voor Van 

Loon Accountants niet een eerste vereiste. “Een eventueel 

groeiproces mag binnen ons bedrijf namelijk niet ten koste 

gaan van onze dienstverlening waarbij persoonlijk contact, 

service, snelheid en toegevoegde waarde leveren essentieel 

is,” aldus de gemotiveerde uitspraak van Rens Cuijten. “De 

kwaliteit welke onze klanten van ons gewend zijn moet te allen 

tijde gewaarborgd blijven,’’ zo vervolgt Rens.

Het ontzorgen van ondernemers en vermogende particulieren 

op financieel gebied ziet Van Loon Accountants als kerntaak. 

Van Loon Accountants verzorgt net als elk ander kantoor de 

omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 

salarisadministratie en de jaarrekening. Echter, de 

meerwaarde zit in de ondernemer helpen bij het opstellen 

van een goed financieel toekomstplan (helpen doelen 

realiseren) en de financiële (bedrijfs)processen te digitaliseren 

en te automatiseren. Op deze manier heeft de ondernemer 

elk moment inzicht in de cijfers van hun onderneming en 

kan er tijdig ingesprongen en advies gegeven worden aan de 

ondernemer over veranderingen in de markt of investeringen 

die nodig zijn. “Adviezen die een ondernemer ontzorgen en 

waar de ondernemer echt iets mee kan’’

Met een team van 6 werknemers behoort Van Loon 

Accountants tot een klein/middelgroot accountantskantoor, 

échter met de kracht van een groot accountantskantoor 

waar de klant verzekerd is van een persoonlijke service en 

doelgerichte aanpak! 

Namens de RKSV Heeze, dank ik jou, Rens, voor de hartelijke 

ontvangst, voor jullie financiële ondersteuning en voor het in 

de vereniging gestelde vertrouwen en wens jullie veel succes 

voor de toekomst!

Deze Sponsor in Beeld is deel 3 van een serie 
over de vier bedrijven, professionals in zakelijke 
dienstverlening, die gezamenlijk adverteren op 
de achterzijde van dit blad.
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Ook spelers zijn heel positief over Ruud. Hieronder enkele 

reacties:

Brent Cuijten (JO19-2):
“Ik vind het terecht dat Ruud clubman is geworden, want 

hij zet zich veel in voor RKSV Heeze. Ik vind zijn trainingen 

afwisselend en leuk. Af en toe een beetje ‘gekloot’ kan wel, 

maar soms moet Ruud wel streng zijn. Dat hoort er ook bij. 

Daarom is hij een goede trainer.”

Martijn van den Bersselaar (trainer/leider/ouder 
JO13-1):
 Ik vind het super dat Ruud clubman is geworden. Als je zes 

dagen in de week op het sportpark bent om twee teams te 

trainen/coachen, de voetbalschool doet en ook nog zelf wilt 

voetballen, is dat natuurlijk fantastisch! Hadden we maar 

meer jongens van die leeftijd met die beleving, dan zouden 

bepaalde zaken makkelijker geregeld zijn bij de club. Zelf ken 

ik Ruud pas een jaar. Ik heb hem leren kennen als iemand die 

ervan geniet om met spelers bezig te zijn. Enerzijds serieus 

werken aan een resultaat, anderzijds ravotten, gek doen en 

lol maken. De kinderen zijn allemaal “gek” met Ruud. Ik vind 

het ook veelzeggend dat er veel spelers uit de JO13-1 op 

zondagochtend gaan kijken bij Heeze 6! Het sterkste punt 

van Ruud vind ik omgang met kinderen. Ik hoop dat Ruud 

de komende jaren nog bij de jeugd blijft werken. Hij doet dit 

ontzettend goed. Ik ben dan ook blij voor de spelers van de 

JO13-1 dat ze afgelopen jaar zo’n fijne trainer hebben gehad.”
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Op het vrijwilligersfeest van 12 april j.l. werd Ruud Leijssen uitgeroepen tot clubman van het 
jaar 2018-19. Via deze weg willen we hem nogmaals van harte feliciteren met deze titel!

Omdat Ruud toevallig in de vorige LINK zelf een uitgebreid artikel schreef over hoe leuk hij 
het vindt om trainer te zijn (schrijven kan hij ook!), leek het ons leuk om aan zijn collega- 
trainers, spelers en ouders uit de JO19-2 en JO13-1 eens te vragen hoe zij Ruud zien.

RUUD LEIJSSEN CLUBMAN 
VAN HET JAAR 2018-19

hem samen. Helaas gaat daar na dit seizoen een einde aan 

komen”.

Petro Bukkems (trainer/leider/ouder JO13-1):
 “Ruud is een fijne gast om mee te werken. Hij is hij super 

fanatiek en ook altijd in voor lol en humor. Hij kan heel 

goed met kinderen omgaan. Wij gaan dit seizoen nog voor 

de bekerwinst, want dan mag de tondeuse over zijn hoofd! 

Leeftijd voor een clubman maakt niet uit. Ruud doet veel voor 

de club en de titel van clubman is zeer verdiend.”

Eerst de trainers aan het woord:

Bas Snoeijen (trainer JO19-2):
“Ik vind het gaaf dat er nu voor een jonge persoon is gekozen 

als clubman. Ruud steekt veel tijd en energie in de club en 

heeft een groot clubhart. Hij kan dingen goed overbrengen 

op een groep/individu en staat altijd open voor feedback. Hij 

is makkelijk in de omgang en kan spelers goed motiveren. 

Een echte ‘people’s manager’ zeg maar. Ruud is een van 

mijn beste vrienden en ik train al 7 jaar jeugdelftallen met 
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doodleuk af. Iedereen blijft vechten en zet een stapje extra, 

en de 1-1 eindstand wordt als een overwinning gevierd!” 

Perry vervolgt: “Op de lange termijn levert dit bovendien de 

beste resultaten op. Namelijk veel punten en veel plezier in 

het voetbal.” Perry hoopt dat de club een goede opvolger 

voor Ruud vindt als leider van de JO19-2.

Karianne en Hugo Meelen:
“Super voor Ruud dat hij clubman van het jaar is geworden! 

Ruud heeft vier jaar onze opgroeiende jonge mannen in 

hun puberleeftijd getraind en gecoacht. In deze tijd waar 

vrijwilligers moeilijk te vinden zijn, heeft Ruud ons daarin 

ontzorgd. Sterke punten van Ruud zijn dat hij op zijn leeftijd 

al overwicht heeft op jonge mannen van 17 jaar. Niet op 

autoritaire wijze, maar hij staat altijd tussen de jongens zelf. 

Ook buiten het voetbal heeft hij een prima invloed op onze 

jongens. Dat hij de jongens prima aanvoelt, laat hij merken 

door na afloop van het seizoen voor eenieder persoonlijk, 

voor de speler typerend, een kadootje uit te reiken. Wij 

waarderen het enorm dat Ruud zijn vrije uren voor onze 

jongens heeft opgeofferd. Grote teleurstelling is er dat Ruud 

dit werk met zijn JO19-2 na dit seizoen gaat beëindigen. 

Hij gaat een trainerscursus volgen en hoopt daarmee nog 

verder te kunnen in het trainersvak. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat dat onze Ruud gaat lukken en wensen hem 

daar heel veel succes mee!

Het bericht dat Ruud de nieuwe clubman is, werd ook op de 

Facebookpagina van RKSV Heeze geplaatst. Het bericht werd 

gedeeld; velen feliciteerden hem via deze weg. Het is wel 

duidelijk dat Ruud gewaardeerd wordt! 

Ruud, geniet van je titel als clubman!

Joris van Rijsingen (JO19-2):
“Ik vind het heel leuk dat Ruud clubman is geworden. Ik vind 

het ook terecht, omdat hij veel doet voor de club. Ruud is 

een goede trainer. Hij is fair. Als wij een keer slecht spelen 

omdat we gewoon onze dag niet hebben, maar we doen wel 

ons best, dan wordt hij niet boos. Maar als wij ons best niet 

doen, dan wordt hij wel (terecht) boos. Ook zorgt hij ervoor 

dat iedereen ongeveer evenveel speelt, wat ook heel fijn is.”

Koen Meelen (JO19-2):
“Ik vind het niet anders dan terecht dat Ruud clubman van 

het jaar is geworden! Zonder Ruud zou RKSV Heeze er een 

stuk anders uitzien op het gebied van voetbal maar ook 

zeker zijn sociale inbreng. Ik ken Ruud nu zo’n 5 jaar en ik 

ben (maar ook heel de JO19-2) heel erg blij dat hij elke week 

minimaal drie dagen van zijn tijd aan ons besteedt. Het fijne 

aan Ruud vind ik dat hij een echt onderdeel van ons team is. 

Ook buiten de voetbal kunnen we met hem omgaan. Naast 

onze trainer is hij dus eigenlijk ook een vriend.”

tegen Ruud zou willen zeggen antwoordt Bauke: “Dat hij zo 

door moet gaan.”

Bauke Bukkems (JO13-1):
“Ik vind het leuk dat Ruud nieuwe clubman is geworden. Hij 

geeft goede training en is grappig.” Op de vraag of hij nog iets 
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Job van den Bersselaar (JO13-1):
“Ik vind Ruud een hele leuke trainer. Hij kan goed tegen een 

grapje en hij doet heel veel voor de club.”

Tot slot enkele ouders van de JO19-2 aan het woord:

Wilma Cuijten:
“Wat super leuk voor Ruud dat hij clubman is geworden, 

hij heeft het ook dik verdiend. Hij is enorm betrokken bij 

RKSV Heeze. Wat hij allemaal precies doet, zou ik niet 

weten, zoveel is het! Van de JO19-2 heeft hij een echt team 

gemaakt. Betrokken en vooral plezier in het voetbal hebben. 

Hij staat als leider niet boven de jongens maar hij staat er 

tussenin. Op zijn eigen manier is hij ook streng. Regels zijn 

regels, en als je ze overtreedt dan krijg je straf. En daar is 

hij consequent in, zoals het ook hoort bij een groep pubers. 

Ik zie het vooral terug als we een teamfoto maken. Ruud 

hoeft maar te zeggen “stel je op” en meteen doet iedereen 

wat hij zegt. De groepsfoto in de vorige LINK zegt genoeg. 

Je ziet het plezier vooral terug in de uitjes die ze maken, 

en de waardering die hij krijgt van de jongens. Het typeert 

het team dat niemand het leuk vindt dat hij stopt als leider, 

maar iedereen gunt hem een verdere stap in zijn carrière. En 

dan denk ik dat je het goed hebt gedaan als leider. Er volgt 

nog een teamweekend, en een afscheidsbarbecue. Hopelijk 

vindt dit team weer een goede leider, maar zoals Ruud zijn er 

maar weinig. Ruud bedankt voor je grote inzet, en dan denk 

ik dat ik namens alle ouders dit uitspreek.”

Perry van Rijsingen:
"Ruud is zeer verdiend clubman geworden. Echt verdiend. 

Het sterke punt van Ruud is de geweldige prettige manier 

waarop hij met de jongens in het team omgaat. Iedereen 

is even belangrijk voor hem, ook al zijn er grote verschillen 

in kwaliteit. Daarmee blijft het team als team bij elkaar. 

Iedereen vecht voor elkaar.” Perry herinnert zich een 

typische Ruud-actie: “Je staat 15 minuten voor tijd 1-1 tegen 

de koploper. Heel knap. Ruud wisselt iedereen even veel, 

want iedereen telt mee. De twee beste spelers die wedstrijd 

hadden nog niet gewisseld. Dus haalt hij die twee er 
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In het begin gingen we op dezelfde voet verder 

als bij de verspreiding van het Rood Groentje. 

Jeugdleden (of familie daarvan) brachten in 

hun eigen wijk het boekje rond, nadat ik de 

exemplaren bij hen thuis had bezorgd. Zij kregen 

daarvoor een minimale vergoeding, wat de club 

op jaarbasis zo’n € 650 kostte. De jaarlijkse 

kosten voor het produceren van de LINK werden 

niet gecompenseerd door de opbrengst van 

de advertenties en dus diende er bezuinigd te 

worden, vond het bestuur. Dat kon onder meer op 

het bezorggeld. De jeugdleden werden bedankt 

en men ging op zoek naar vrijwilligers die deze 

taak over wilden nemen. En die werden gevonden 

bij de Maandagploeg: Piet Adriaans, Piet van 

Deurzen, Gerard van Gerwen, Toon van den Hurk, 

Piet Schenkels, Johan Slegers, Ad Thijs, Harrie van 

Wilderen en Cees de Weijer stelden zich meteen 

beschikbaar. Later kwamen daar Wilma Nijssen 

en Fred Doezé bij en omdat Ad Doezé het zelf 

niet kon, had hij zijn vrouw Mieke gevraagd om 

mee te doen. Met mijn persoon erbij dus dertien 

bezorgers. Hoe meer, hoe liever, want dan werd 

het te bezorgen aantal kleiner en kostte het 

DE DISTRIBUTIE 
VAN ONS CLUBBLAD
In een eerder artikel met betrekking tot de tiende jaargang van onze 
onvolprezen LINK, beschreef ik summier hoe de distributie van dit clubblad 
in zijn werk gaat. Daar wil ik nu wat uitgebreider op terugkomen, want 
het moet toch elke maand maar weer gebeuren en er zit toch een kleine 
organisatie achter.
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minder vrije tijd. 

Toen bleek dat mijn eigen route (buitengebied 

Heeze, Sterksel en Ginderover + Poortmannen) 

toch wel wat meer tijd kostte, bood Cor Brouwers 

aan om Den Rooien Hoek en de Poortmannen voor 

zijn rekening te nemen. Toen hij daar om medische 

redenen mee moest stoppen, waren Sjan en Karel 

Peters direct bereid om “hun” wijk van hem over te 

nemen. 

Hetzelfde gebeurde met de wijk van Gerard van 

Gerwen. Heel lang heeft hij die nog bezorgd op zijn 

scootmobiel en met hulp van zijn kleinzoons, maar 

toen dat niet meer ging nam Frans Buissink de taak 

over. Deze had al eerder te kennen gegeven om, 

indien nodig, mee te willen helpen. Opvallend: het 

zijn allemaal bekende namen. Vrijwilligers zeggen 

niet gauw nee, als er meer van hen gevraagd 

wordt.

Dat wat betreft de bezorgers. Maar hoe gaat het 

allemaal in zijn werk? 

Als de LINKs van de drukker bij tableaux bezorgd 

worden, krijgen we een seintje dat ze er zijn. Ik 

ga ze ophalen en bij mij thuis tel ik de wijken 

af en doe ze ieder in een eigen doos. Deze 

dozen worden dan door mij bij de bezorgers 

afgeleverd, die de magazines in hun wijken gaan 

rondbrengen. Dat proberen we allemaal zo vlug 

mogelijk te doen, maar het blijft vrijwilligerswerk 

en de mensen hebben ook wel eens wat andere 

dingen te doen of aan hun hoofd. Maar binnen 

een paar dagen is het toch meestal gebeurd. Weer 

of geen weer, een geschikt uurtje vinden ze altijd 

wel.

Ook zorg ik dat er een aantal nieuwe exemplaren 

in de bestuurskamer worden neergelegd, in het 

wedstrijdsecretariaat en in het archief. Er is dus 

altijd naslag mogelijk.

Het cirkeltje is rond en na vier weken begint het 

weer opnieuw en dat negen keer per seizoen. Vele 

handen maken licht werk.
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Woonachtig buiten Heeze/Sterksel

We horen wel eens terug dat leden 

woonachtig buiten Heeze of Sterksel, geen 

LINK ontvangen. Dat klopt, want we hebben 

geen bezorgers voor bijv. Geldrop. Neem, 

als je op het sportpark bent, zelf even een 

LINK mee vanuit de bestuurskamer of het 

wedstrijdsecretariaat! 

Versterking?

Ben of ken jij iemand die de bezorging 

in Geldrop op zich wil nemen, of wil je 

ons bezorgerskorps in Heeze / Sterksel 

ondersteunen? Meld je dan bij ons 

(link@rksvheeze.nl). LINK is blij met alle hulp!
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DE KEUKEN KAMPIOEN
DIVISIE MIDDELPUNT 
VAN DISCUSSIES

Veel supporters van kleinere clubs moeten hun team aanmoedigen 
in de Jupiler League, sinds dit jaar de Keuken Kampioen Divisie. Die 
naam is al erg genoeg, maar recentelijk zijn ook veel reserveteams van 
Eredivisietoppers toegevoegd aan de competitie. Jong PSV, Jong Ajax, Jong 
AZ en Jong FC Utrecht spelen mee voor spek en bonen, tot ongenoegen 
van de fans.

Sparta-fans hadden onlangs spandoeken 

opgehangen waarop ze hun klachten uitten. Ze 

willen niet naar trainingscomplexen die eruitzien als 

amateursportparken en spelen tegen een mix van 

topspelers die wedstrijdritme moeten opdoen en 

spelers van onder de twintig die nog amper ervaring 

hebben. Het zijn wedstrijden waar de spelers zich 

minder voor kunnen opladen en de tegenstanders 

beschikken over veel meer opties en geld, volgens 

supporters. In de woorden van chef-voetbal van de 

NOS, Arno Vermeulen: “Dan had je maar niet moeten 

degraderen.”

Vorig jaar was Jong Ajax kampioen geworden en dit 

jaar staat de ploeg in de middenmoot van dezelfde 

competitie. Voetballiefhebbers vonden dit zonde 

van een kampioenschap en veel van de spelers 

in dat Ajax-team waren goed genoeg voor het 

Eredivisieniveau. Trainers van deze elftallen vinden 

dat dit juist goed is voor het ontwikkelingsproces van 

deze spelers en dat is positief voor het Nederlands 

voetbal.

De Keuken Kampioen Divisie heeft een aantal 

dubieuze aspecten: je kunt niet degraderen en 

play-offs worden bepaald door periodetitels. Clubs 

die in de Tweede Divisie spelen en kampioen 

worden, promoveren bijna nooit. Dan moet je 

namelijk veel wijzigingen doorvoeren en dat is vaak 

niet aantrekkelijk voor dat soort verenigingen. Dit 

betekent dat laatste worden geen echte gevolgen 

heeft. Dat haalt de angel uit het onderste deel van de 

competitie.

Periodes bestaan uit negen wedstrijden en er zijn er 

vier van in één seizoen. De kampioen promoveert 

direct, de periodekampioenen spelen nacompetitie. 

Teams die dus een paar weken achter elkaar winnen, 

hebben meer kans op promotie dan een team dat 

het hele seizoen in de top vier staat. Ex-voetballer 

en analist Theo Janssen vindt dit belachelijk en is er 

fel op tegen. “Je wil dat de beste teams promoveren 

en dan moet je gewoon de ranglijst aanhouden. 

Clubs moeten beloond worden voor hun hoge 

eindklassering en niet voor negen weken in vorm 

zijn.”

Periodetitels zorgen er juist voor dat teams die 

normaliter niks te winnen hebben, ook een keer kans 

maken op play-offs. Zo komen er soms onverwachte 

promoties, iets wat de charme van voetbal typeert. 

Er zullen bij aspecten zoals deze twee altijd voor- en 

tegenstanders zijn, maar uiteindelijk heb je alles zelf 

in de hand. Je weet dat deze regels bestaan en je kan 

dat als club alleen maar accepteren en in je voordeel 

gebruiken.

Jochem Michels

ÉÉN TWEETJE
Tekst: JOCHEM MICHELS  Fotografie: EGON VAN DER LINDEN
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EL GRISIO, EEN BEGRIP, FENOMEEN, 
SPEKTAKEL BINNEN RKSV HEEZE!

Dit is een waar gebeurd verhaal - bijna een 

sprookje - en gaat over El Grisio, ’n naam welke je 

niet zult tegenkomen in het woordenboek en welk 

verhaal begint in een tijd waarin nog nooit iemand 

had gehoord van AVG (privacywetgeving) VOG 

(Verklaring omtrent gedrag) of VAR (video assistent 

scheidsrechter).

Is El Grisio dan misschien de naam van een Spaans 

gerecht of wellicht van een Portugese provincie 

of de bijnaam van een Italiaanse wielrenner? Wie 

het weet mag het zeggen. Wat we binnen onze 

Heezerse gemeenschap en zeker binnen de RKSV 

Heeze wél met zekerheid kunnen stellen is dat 

‘El Grisio’ staat voor een begrip, ’n fenomeen, ’n 

spektakel, dus tóch ‘n sprookje!?

HET ONTSTAAN

De hoogste tijd dus om dit bijzondere en unieke El 

Grisio-fenomeen nader bij onze trouwe LINK-lezers 

onder de aandacht te brengen. Want, inmiddels 

alweer bijna 50 jaar lang doen vele leden van de 

RKSV Heeze hun stinkende best om op geheel 

vrijwillige basis onze jeugdleden een onvergetelijk 

weekend te bezorgen tijdens de El Grisio-

kampdagen.

Hoe is het El Grisio-kamp destijds ontstaan? 

Hiervoor is uw razende LINK-reporter te rade 

gegaan bij twee personen welke bijna vijftig jaar 

geleden aan de wieg stonden van het ontstaan 

van dit jeugdkamp. Adri Maas en Giel van 

Santvoort, beiden nog steeds lid van onze 

vereniging - Giel is onlangs nog gehuldigd als 

50-jarige jubilaris - vormden destijds de drijvende 

krachten binnen de verkennerij (nu ‘scouting’ 

geheten), samen met Paul van den Hurk welke 

inmiddels alweer sinds decennia woonachtig is in/

op de Filipijnen.

Gedrieën werden zij rond de jaren ’70 van de 

vorige eeuw lid van de RKSV Heeze en boden 

het bestuur aan om gezamenlijk, naast het 

trainen/coachen van onze jeugdspelers, een 

‘activiteitencommissie’ in het leven te roepen met 

als doel om de onderlinge band en teamgeest 

onder onze jeugdleden, naast het reguliere 

voetbal, d.m.v. spel en ontspanning extra aan te 

halen.

Plannen hiertoe werden gesmeed en voorgelegd 

aan het jeugdbestuur, wat al snel resulteerde in de 

toestemming tot het organiseren van hun eerste 

evenement waarvan het succes - naar later bleek – 

zijn weerga niet zou kennen.

DOOR DE WOL GEVERFD

Voor Adri, Giel en Paul lag het voor de hand - 

gezien hun jarenlange ervaring in de verkennerij 

- om een meerdaags evenement tijdens een lang 

weekend te organiseren waarbij onze jeugdleden 

in een tentenkamp dan wel blokhut dan wel 

groepsaccommodatie zouden overnachten. ‘A 

piece of cake’ voor dit door de wol geverfde, 

gemotiveerde, enthousiaste en toegewijde 

driemanschap. 

Besloten werd om het meerdaagse kamp in 

eerste instantie te laten bijwonen door onze C1- 

en C2-jeugdspelertjes in de leeftijd tussen 8 en 

12 jaar. Iedereen die viel binnen deze categorie 

mocht mee na betaling van fl. € 27,50 per kind en 

diegenen welke dit bedrag niet konden ophoesten, 

werden door de verenigingskas voor dit bedrag 

gecompenseerd (ter vergelijk; momenteel betaalt 

men € 37,50 per kind). De bijdrage was uitsluitend 

bedoeld ter bekostiging van accommodatiehuur 

gedurende drie overnachtingen inclusief ontbijt, 

lunch en ‘diner’, zónder winstoogmerk! Tijdstip 

van handeling betrof in de beginjaren vaak het 

lange paas- of pinksterweekend, vandaar de drie 

overnachtingen. Ter info; reeds sinds tientallen 

jaren is dit aantal teruggebracht naar twee 

overnachtingen.

DE BLOKHUT

De allereerste accommodatie betrof een blokhut, 

genaamd…..‘El Grisio’ waaraan uiteindelijk de 

naam van het kampevenement werd ontleend. 

Deze blokhut lag gesitueerd op grondgebied van 

Budel en vlak tegen de Belgische grens wat - naar 

later bleek - een uitermate geschikte locatie 

was om het destijds zeer geliefde en befaamde 

‘smokkelspel’ op erg realistische wijze te kunnen 

vertolken. Soms wel eens te realistisch, getuige de 

reacties van sommige kinderen welke met angst 

en beven ’s avonds hun slaapzaal opzochten - al 

dan niet vergezeld van ’n leider - om zich tegen het 

nachtelijke onheil diep te verschuilen in hun veilige 

slaapzakken.

SLAPEN

Gaat men momenteel op El Grisio-kamp per luxe 

auto en slapen de kinderen in een ‘comfortabel’ 

bed, op kamp naar Budel ging men destijds per 

fiets - een fietsroute werd in het programmaboekje 

afgedrukt - en moesten de kinderen zelf hun 

(lucht)bed meenemen, hetgeen de voorbode 

betekende voor de nodige ellende en hilariteit. 

Want natuurlijk raakte menig luchtbed lek, hetgeen 

resulteerde in een Spartaanse overnachting op 

een keiharde vloer. Nog slechter was het vaak 

gesteld met diegenen welke over een stretcher 

beschikten. Deze werden namelijk niet zelden en 

op onbewaakte momenten ‘op scherp’ gemonteerd 

door kamergenootjes (of leiding ?) waardoor 

menigeen ‘s nachts ’n buil viel op diezelfde 

keiharde vloer.

Geslapen werd er vijftig jaar geleden door de jeugd 

nauwelijks en dit is er in de loop der jaren ook 

niet beter op geworden. Of het zou moeten zijn 

tijdens de laatste nacht wanneer de jeugdleden 

na het nachtelijke en traditionele kussengevecht 

pas tegen de morgen keikapot in slaap vallen en 

ze enkele uurtjes later met geen kanon wakker te 

krijgen zijn.

TELEFONIE

Telefonische bereikbaarheid was in vroeger 

jaren naatje pet. Slechts ‘n enkeling beschikte in 
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die tijd over een zwarte-bakeliet-wandtelefoon-

met-huisaansluiting, voorzien van een 3-cijferig 

abonnee-nummer. Van een mobiele telefoon 

had sowieso niemand nog ooit gehoord, laat 

staan over GSM, iPhone of WiFi. Toch lukte 

het de kampleiding telkens weer om een 

telefoonnummer te achterhalen van een of andere 

boerderij in de buurt en dit nummer te publiceren 

in het kampboekje om zo het thuisfront toch 

enigszins gerust te kunnen stellen.

Wist u overigens dat meteen bij de intrede van 

de mobiele telefoon deze telefoons door de 

kampleiding werden geconfisqueerd en pas na 

afloop werden teruggegeven? Welk vader of 

moeder lukt dit momenteel in de thuissituatie? 

Doch dit terzijde.

RKSV

In de beginjaren werd door de kampleiding nog 

getracht om aan de R (van RKSV) een extra Rooms 

tintje te geven. Hiervoor werd pater Piet Maas 

uitgenodigd om op zondag de heilige mis te 

komen opdragen. Doch evenals in het ‘normale’ 

roomse leven werd ook in het kampleven het 

animo hiervoor elk jaar minder totdat dit gebruik 

ter ziele ging en men overging tot de orde van de 

dag.

SUCCES

Op mijn vraag wat nou precies het geheim is 

achter het enorme succes van El Grisio gedurende 

al die jaren, wordt door Giel geantwoord dat dit 

Groenen, Erwin van Eersel en Marco van 

Gerwen welke laatstgenoemde op dit moment 

voorzitter is van het huidige El Grisio-bestuur. 

Jawel, u leest het goed, een heus bestuur met 

inbegrip van de nodige bestuursvergaderingen 

is momenteel noodzakelijk geworden om alles in 

juiste en goede banen te leiden.

Wat ’n contrast met vroeger tijden toen het 

‘driemanschap’ vaak bij toeval wat ‘zaakjes’ 

onderling regelde en de kampdeelnemers 

alle berichtgeving lijfelijk aan huis en per 

fiets bezorgd kregen. Nu krijg ik - evenals alle 

deelnemers - stante pede alle informatie m.b.t. 

kampreglementen, programma, vervoerschema 

etc. digitaal via de elektronische snelweg 

toegespeeld.

Toch hebben we met bovengenoemd contrast 

nagenoeg het enige verschil aangeduid wat 

inhoudelijk de afgelopen decennia is ontstaan. 

Voor de rest staat de programmering rondom 

El Grisio al die jaren nog steeds als een huis en 

ondergaat de huidige generatie maar wat graag 

de nostalgische charme waarmee El Grisio reeds 

tientallen jaren is omgeven. 

Diverse bosspelen, Tour de Griezel, quizspel, 

kampvuur en noem ze maar op, nog steeds 

staan alle elementen in het teken van vermaak 

en ontspanning voor onze jeugd. En wanneer 

het zo te pas komt, wordt tegenwoordig het 

kampevenement verpakt in een bepaald thema. 

Zoals het laatste jaar in Neerpelt toen de Rode 

Duivels vertegenwoordigd waren op het WK-

voetbal (waar waren onze Oranje Leeuwen 

trouwens..?) alwaar alle deelnemertjes in de 

kleuren van het Belgische Nationale team waren 

uitgedost. Het enige ‘vernieuwende’ element 

- als we dat zo willen noemen - kan worden 

toegeschreven aan de introductie van diverse 

springkussens welke het laatste jaar hun intreden 

hebben gedaan. Voor de rest is alles bij het oude 

gebleven zoals o.a. wordt bevestigd door Erwin 

van Eersel die ca. 35 jaar geleden als klein broekie 

aanwezig was als deelnemer en momenteel deel 

uitmaakt van de leiding.

EEN NORMALE KAMPDAG

Voor die LINK-lezer welke nog nooit te maken 

heeft gehad met het El Grisio-fenomeen (wat ik me 

uitsluitend te danken is aan het enthousiasme en 

de gedrevenheid van de kinderen én de leiding, 

alsmede - zo vult Adri aan - aan de eenvoud van 

de opzet.

MEIDEN

Intussen zijn we beland in een nieuw millennium 

en zijn ook onze ‘meiden’ tot de voetballende 

generatie gaan behoren. En vanzelfsprekend is 

ook aan hen het ‘Zwitserlevengevoel’ gedurende 

deze kampdagen van harte gegund. Of de 

tegenwoordige aanwezigheid van onze meiden 

invloed heeft op de sfeer binnen zo’n kamp ? 

Nauwelijks…, of het zou moeten zijn tijdens het 

sporadische geval van haantjesgedrag bij ‘n enkele 

jongeling met aankomend testosteron welke 

in zijn jeugdige overmoed de slaapkamer van 

de meisjes wel eens onveilig zou gaan maken. 

Tegen hem wordt door de leiding adequaat 

opgetreden en zelfs aangemoedigd dit dan maar 

eens in praktijk te brengen. Geschrokken van deze 

confronterende uitnodiging druipt onze ‘Don-Juan 

in spe’ al ras met het schaamrood op de kaken af.

SFEERTJE PROEVEN

Sinds ’n tiental jaren mogen ook onze F-jes 

‘proeven’ van de sfeer welke er hangt rondom het 

kampgebeuren. Hiervoor worden zij uitgenodigd 

om eens in de twee jaar (op de oneven jaren) en 

op de tweede kampdag (’s zaterdags) hun eerste 

stappen te komen zetten op de heilige grond van 

El Grisio. Tot aan het avondeten verblijven deze 

pupillen met hun ouders op de accommodatie 

waardoor zij  helaas het culinaire hoogtepunt 

van die dag (diner) missen en tevens nog een 

jaartje moeten wachten op het immens populaire 

kampvuur.

Het spreekt echter voor zich dat op zo’n dag de 

kampleiding handjes te kort komt en het inmiddels 

duidelijk wordt waarom één leider op drie 

kinderen geen overdreven luxe betekent.

BESTUUR

Stilaan en haast onopgemerkt hebben we 

hiermee de automatische overstap gemaakt 

naar de ‘tegenwoordige’ tijd en wordt het tijd dat 

ik hierover mijn licht ga opsteken bij de huidige 

generatie leidinggevenden met in hun gelederen 

o.a. Ans van Dartel (als opvolgster van haar 

schoonmoeder Tonny van den Broek), Renee 

nauwelijks kan voorstellen), volgt hier het globale 

overzicht van een gemiddelde kampdag:

08.00 uur opstaan (onder de luide klanken van het 

vaste kamplied; ‘On the road again’).

08.30 uur ontbijt (brood, beleg, thee, chocomel)

09.30 uur etappe Tour de Griezel/groepsspel

12.30 uur lunch (soep vooraf, daarna brood, beleg, 

thee, chocomel)

14.30 uur vervolg etappe Tour de Griezel

17.00 uur opfrisuurtje (tevens gelegenheid voor de 

leiding tot bankpitten of hazenslaapje)

18.00 uur diner (aardappels, appelmoes, gehakt- 

c.q. stuiterballen, boontjes en ‘grande dessert’ na)

20.00 uur quizspel (met als hoofdprijs; 4 weken 

verblijf op Gran Canaria voor 2 personen)

22.30 uur bosspel met kampvuur na.

HANDJES

Zoals reeds gememoreerd, zijn voor het verdelen 
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van al deze leidende taken vele ‘handjes’ nodig. 

Gelukkig kan de organisatie elk jaar opnieuw 

terugzien op een zeer enthousiast vrijwilligersteam 

welk minstens even zo veel lol beleeft aan 

zo’n weekend als de deelnemende jeugd. Ook 

dit jaar vergezellen maar liefst 23 leid(st)ers, 

waaronder 6 kader/commissieleden, een dikke 60 

jeugdleden. Teneinde niets aan het toeval over 

te laten, bevinden zich onder de leidinggevenden 

- naast de zichzelf benoemde quizmaster, 

kampvuurdeskundige, bewaking/ordedienst, 

corveedienst - bovendien een aantal mensen 

welke in het bezit zijn van een BHV-certificaat en/

of EHBO-diploma.

Als rechtgeaard Bourgondiër koester ik persoonlijk 

echter de meeste sympathie en bewondering 

voor de drie man sterke keukenbrigade met aan 

het hoofd hiervan onze vaste 2-sterren chef-kok 

Heidi Verguld** welke tevens belast is met de 

inkoop van alle levensmiddelen. Gegeven het feit 

dat de menukaart reeds vijftig jaar lang dezelfde 

gerechten laat zien, moge worden geconcludeerd 

dat het hier een zeer beproefde en succesvolle 

formule betreft welke zijn weerga niet kent en 

waar Nico Boreas nog een puntje aan kan zuigen. 

Een dik verdiend chapeau voor de keukenbrigade !

Ook ben ik t.b.v. de research voor dit artikel nog 

even langs geweest bij iemand die het langst 

deel uitmaakt van El Grisio en daarmee zowel de 

‘oude’ dan wel de huidige generatie kampleiders 

vertegenwoordigt. Natuurlijk kom je dan uit bij 

niemand minder dan ‘mister El Grisio himself’, of 

te wel ‘good old’ Henk Engelen, vaak te pas en 

te onpas tijdens de kampdagen gedoemd om op 

te treden als ‘Bad Guy’. Henk is al op zeer jonge 

leeftijd besmet geraakt met het El Grisio-virus 

en heeft vooralsnog geen medicijn gevonden 

welke hem van dit virus kan genezen. Wat zou de 

keukenbrigade ook moeten beginnen zonder deze 

wereldkampioen aardappelschiller- en ontpitter ?

LOCATIE

Hoewel al een groot aantal jaren - en naar volle 

tevredenheid - het El Grisiokamp is neergestreken 

in Neerpelt (B), mogen in dit overzicht de overige 

en zeer aangename kampen zeker niet onvermeld 

blijven, zoals daar zijn o.a.; Lierop (Brabantbos), 

Geldrop (Uilennest), Postel (9 Zaligheden), Eersel 

(de Hazelaar), Overpelt en Someren Heide. Een 

enkele keer is het zelfs voorgekomen dat men de 

overnachting heeft doorgebracht in de kantine 

van de RKSV Heeze waarbij het Lambrek met wijde 

omgeving als activiteitenlocatie werd aangewend. 

De huidige locatie - jeugdverblijfcentrum 

Scoutsrally te Neerpelt (B) - is niet alleen bij ónze 

deelnemers en leiders erg geliefd doch ook bij 

onze Belgische zusterverenigingen. Derhalve 

worden reserveringen uit voorzorg reeds 2 jaren 

vooruit geboekt, ondanks het gegeven dat wij 

van de Belgische kampeigenaar een streepje 

voor krijgen vanwege de telkens ordentelijke 

achterlating van het kamp.

REŰNIE

Elk jaar, zo vlak na het kampgebeuren, vindt tijdens 

een BBQ-avond een evaluatie plaats waarbij 

door de leiding onderling van gedachten wordt 

gewisseld over het verloop van het afgelopen 

kampweekend. In het kader van het ‘bijna’ 

jubileum van El Grisio wordt deze evaluatieavond 

dit jaar uitgebreid met een reünie welke op 21 

juni a.s. in de kantine door het bestuur van El 

Grisio wordt  georganiseerd en bedoeld is voor 

alle (oud)leid(st)ers welke de afgelopen 50 jaren 

dit festijn mede mogelijk hebben gemaakt. Nadere 

mededelingen hierover zullen via de media 

worden verstrekt.

Naast het onherroepelijk opdiepen van sterke 

verhalen en het opsommen van diverse 

anekdotes, worden er op deze reünieavond 

hopelijk weer de nodige plannen gesmeed voor de 

komende editie van dit inmiddels legendarisch te 

noemen El Grisio-sprookje.

Noot redactie:

Langs deze weg wil ik alle in dit artikel genoemde 

personen bedanken voor hun medewerking bij het 

tot stand komen van dit artikel. Met grote nadruk 

wil ik hierbij echter opmerken dat het grote legioen 

vrijwilligers welke niét bij naam worden genoemd, van 

even zo grote waarde zijn, of zijn geweest, voor het 

welslagen en succes van alle El Grisio-jeugdkampen 

door de jaren heen.
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In Almelo hebben ze een Technasium. Ik wist niet 

dat het bestond. Het blijkt Havo te zijn met een 

extra vak: Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Ik weet 

dat omdat een groep Technasiumleerlingen op 

bezoek was in het Polman Stadion waar Heracles 

zijn wedstrijden speelt. Ze werden ontvangen door 

de selectiespelers Wout Droste en Jeff Hardeveld, 

De Technasiasten hadden een curieuze opdracht 

meegekregen: ontwerp een innovatieve dug-out. 

De site van Heracles meldt dat Droste en Hardeveld 

weinig verstand hebben van de technische details. 

Maar ze zagen wel innovatieve mogelijkheden, zoals 

een koelkast in de dug-out. Daar mocht dan wel geen 

bier in liggen. Een van de technasiasten opperde 

nog het idee van telefoonopladers, als er dan toch 

stroom was voor de koelkast, konden ze dit meteen 

meenemen als innovatief idee. Droste meldde met 

een droevig gezicht dat dit niet mocht van de trainer 

en dat vooral de bankzitters dat erg vervelend 

vonden. Over toepen had de trainer nooit iets 

gezegd. Misschien dan maar een klein tafeltje erbij 

in de dug-out. Wout en Jeff vonden vooral comfort 

belangrijk: “Het zou wel fijn zijn als de stoelen ook 

achterover kunnen; we zitten niet graag op de bank, 

maar als we er dan toch zitten, moet het wel fijn 

zitten”.

Bij Heeze hebben we gewoon nog een bank, maar in 

het betaald voetbal kom je dat nergens meer banken 

tegen. Ze zitten allemaal op stoelen. Dat varieert 

van autostoelen (Mercedesstoelen bij Ajax, bij 

Wolfsburg uiteraard op Volkswagenstoelen), stoelen 

in clubkleuren (om de tegenpartij te intimideren), 

verwarmde fauteuils (en knalharde banken voor de 

tegenpartij), en tuinstoelen.

Tuinstoelen? Ja. Die hebben ze bij Heracles. Nu snap 

ik de uitnodiging aan de technasiasten. Bij Heracles 

zitten ze op tuinstoelen. Vreselijk werkelijk. Zo’n stoel 

die we vroeger bij ons in de tuin hadden. Zo’n stoel 

waar je opa op laat zitten. Zo’n stoel die je koopt als 

je voelt dat je gaat sterven. Heel intimiderend, die 

tuinstoelen van Heracles. Ik denk dat ze het expres 

COLUMN GRASPOL

hebben gedaan. Heracles is er aan gewend, maar 

de tegenpartij schrikt toch. Ben je net met een fijne 

dribbel bezig, zie je in je ooghoek je trainer op een 

tuinstoel zitten. Je bent toch even van slag, en dus 

de bal kwijt. Heracles heeft dit seizoen weer heel 

vaak gescoord na balverlies van de tegenpartij in de 

buurt van de dug-out. De stoelen staan trouwens 

niet eens in een dug-out, maar zomaar langs het 

veld. Bankzitters voelen het onmiddellijk: nu neemt 

niemand ons meer serieus.

Om het extra erg te maken, hebben ze tuinstoelen 

aangeschaft met te hoge armleuningen. Dat zit 

echt heel ongemakkelijk en ziet er ook raar uit. Ik 

heb eens op zo’n stoel op een terras gezeten. Je 

hebt het idee dat iedereen naar je kijkt. Zet Louis 

van Gaal in deze tuinstoel langs de lijn, en hij wordt 

ineens heel nederig. Heel je zorgvuldig opgebouwde 

arrogantiestatus is in één keer naar de knoppen. 

Michiel Kramer met een kroket, dat zou nog wel 

kunnen. Een ballenjongen die niks te doen heeft; ook 

geen probleem. Mourinho zou de stoel meteen de 

tribune in smijten. Zijn reputatie is dan nog gered. 

Ik denk dat Mark van Bommel het ding met een 

onverstoorbaar gezicht in brand zou steken. Al die 

trainers die er wel zijn gaan zitten, hebben kansloos 

verloren in Almelo. Inderdaad, Ten Hag zat er. De 

tuinstoelen van Heracles zouden wel eens bepalend 

kunnen zijn voor het kampioenschap.

RKSV Heeze had pas echt een unieke dug-out. Die 

stond tussen twee andere in. Ja, wij hadden drie 

dug-outs. In die derde stond geen bank. En ook geen 

stoelen. En ook geen Ronnie. Te ver weg.

Graspol

TUINSTOELEN
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In memoriam: Gerard van Gerwen

Op 12 april j.l. ontvingen wij het droevige bericht dat Gerard 

van Gerwen is overleden. Gerard was al enige tijd ziek. 

Gerard was clubman in hart en nieren. Elk weekend was hij 

gedurende vele vele jaren en zolang zijn gezondheid het 

toeliet, op ons sportpark te vinden. Hij genoot sowieso van 

de het voetbalspelletje in het bijzonder van verrichtingen van 

zijn kleinzoons Djorn, Duncan, en Haico.

Nog tijdens en zeker ook na zijn eigen actieve voetbalcarrière 

bleef hij zeer betrokken als vrijwilliger. Onder andere 

zat hij jarenlang in de seniorencommissie, hij zat in het 

hoofdbestuur, in de sponsorcommissie enz enz enz. En 

overal verleende hij hand- en spandiensten. Er zijn weinig 

dingen die hij niet gedaan heeft. Een gevleugelde uitspraak 

werd "Vraag het maar aan Gerard, die weet het wel". In 

2002 werd hij onder luid en langdurig applaus tot Erelid 

benoemd. In december j.l. is hij thuis nog gehuldigd wegens 

zijn 60-jarig lidmaatschap bij RKSV Heeze. 

RKSV Heeze wenst zijn vrouw Gerrie zijn zoon Marco, diens 

vrouw Cindy en zoons Djorn, Duncan en Haico, en ook 

dochter Sandra, haar man Patrick en zoons Ilja en Abel, heel 

veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd. Gerard was 

71 jaar.

Gerard na de huldiging thuis voor zijn 60-jarig jubileum

CLUBPAGINA

25-27 mei: Engelandreis (ontvangst) 

26 mei:   Eind BBQ

1 juni:  Thuistoernooi JO8 t/m JO12

2 juni:   Thuistoernooi JO13

8 juni:   Clubdag / bekerfinale Heeze 1 

14 t/m 16 juni:  El Grisio kamp

AGENDA
SPORTGALA

RKSV Heeze valt in de prijzen op het sportgala!
Zoals je al in het intro van Paul Krieckaert hebt kunnen lezen, is RKSV Heeze flink in de prijzen gevallen tijdens het Sportgala van de 

gemeente Heeze-Leende! Prachtig!

Sportploeg van het jaar: Heeze 1

Pim de Graaff (JO11-1) ontving een eervolle vermelding “voor zijn 

sportieve prestaties op het gebied van voetbal en tennis”.

Wij zijn als vereniging supertrots op deze 

prijzen! 

Lees meer op de website van Heeze24.nl. 

Dank aan Hannie Berkers (HBL Fotografie) 

voor de foto’s.

Oeuvre award: "onze" Fred Doezé

Vereniging van het jaar: RKSV Heeze

BEKERNIEUWS

Heeze 1 speelt zich in de bekerfinale!
Op dinsdag 7 mei j.l. speelde Heeze 1 de halve finale tegen 

Achilles Veen (zaterdag hoofdklasser). Heeze won met 4-1 en 

plaatste zich daarmee voor de finale van de districtsbeker! 

Een prachtige en historische prestatie! De finale wordt 8 juni 

gespeeld tegen vv Sliedrecht, in Haarsteeg. Volg de berichten 

op onze website! Kom supporteren! Heel veel succes Heeze 

1!

VR 1 verliest nipt in halve finale beker
Op 4 mei j.l. speelde ST RKSV Heeze/DOSL VR1 de halve 

finale in de beker. Helaas verloren ze nipt met 0-1 van VV 

Asperen. Toch zijn we trots op onze vrouwen; het bereiken 

van de halve finale is ook hartstikke mooi!

JO13-1 speelt bekerfinale
En nog een bekerfinalist, namelijk de JO13-1! Zij spelen de 

finale op 1 juni a.s.! Veel succes jongens!!!!! 
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

Bij de brandweer, politie of profvoetballer. 

Dat wilden jongens vaak worden vroeger. 

Vooral profvoetballer werd vaak gezegd. De 

meeste mensen antwoorden hierop; “dat gaat 

je toch niet lukken”. Toch is Senn Martens uit 

Heeze hard op weg. Hij speelt bij PSV JO10-1.

Het team van PSV wilde tactische veranderingen 

toepassen. Op de training was het gelukt, maar nu 

nog in de wedstrijd. Er was dus een oefenwedstrijd 

nodig voor de jongens van PSV. Omdat Senn 

bij Heeze heeft gevoetbald, kreeg de vader van 

Senn het goede idee om de oude ploeggenootjes 

van Senn te vragen. En zo vond er snel een 

oefenwedstrijd plaats; PSV JO10-1 VS Heeze J011-1. 

De wedstrijd werd niet zomaar ergens gevoetbald, 

namelijk in het stadion van Helmond Sport, waar 

PSV JO10-1 vaak traint.

 

Voor Senn was het dus een speciale wedstrijd, 

maar voor de jongens van Heeze natuurlijk 

ook. Spelen tegen PSV, wie wil dat nou niet? De 

spelertjes van Heeze gaven ook aan extra hun 

best te hebben gedaan, omdat het natuurlijk een 

professionele club is.

Heeze JO11-1 was niet helemaal kansloos. Toch 

gaven ze zelf wel aan dat de spelers van PSV 

individueel al een stuk beter waren. Ook was het 

positiespel van de Eindhovenaren al heel goed. 

Het was voor de meeste spelers uit Heeze ook 

JEUGDREDACTIE
Tekst: DAAN DIJSTELBLOEM

de eerste keer dat ze in een stadion mochten 

voetballen. Dat vonden ze allemaal heel gaaf. 

De wedstrijd was vooral in handen van PSV met af 

en toe een kans voor Heeze. Uiteindelijk werd het 

6-1 voor de Eindhovenaren. De jongens uit Heeze 

hadden heel goed gevoetbald en waren tevreden 

met de uitslag.

Ook moet er natuurlijk nog even bij vermeld 

worden dat alle oud teamgenootjes van Senn heel 

erg trots op hem zijn. Ze gunnen het hem van 

harte en vinden het super leuk en knap.

SENN MARTENS (PSV JO10-1) 
SPEELT TEGEN OUD PLOEGGENOOTJES 
HEEZE JO11-1
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Woensdagavond 17 april 21:00. De 

terugwedstrijd Manchester City vs Tottenham 

stond op het programma. Heel de wereld 

werd de dag ervoor verrast *, door een 

megastunt van Ajax om het grote Juventus 

met wereldster Ronaldo uit te schakelen. 

Maar niemand had toch verwacht dat er nog 

zo’n gekke wedstrijd kwam? 

De week ervoor won Tottenham thuis knap 

met 1-0, waardoor City aan moest gaan vallen. 

Iedereen had een aanvallend City verwacht dat 

veel doelpunten  wilde gaan maken. De wedstrijd 

begon: na de eerste paar passes zag je gelijk al 

dat er op hoog niveau gevoetbald ging worden. 

De Vlaamse sterspeler van City Kevin de Bruyne 

gaf na amper 4 minuten voetballen een subtiel 

balletje op de Engelse Rahim Sterling, die na een 

briljante actie zelf op doel schoot en de keeper van 

Tottenham kansloos achterliet: 1-0.

Tottenham was eigenlijk nog niet aan de bal 

geweest en er was al een doelpunt gemaakt. 

Iedereen kreeg een beetje het gevoel dat het wel 

eens een walkover zou gaan worden voor City en 

dat zij dus de tegenstander zouden gaan worden 

in de halve finale van de Champions League.

mooie en boeiende wedstrijd en we zullen zien 

wie er door gaat naar de grote finale van de UEFA 

Champions League.

NOOT van de redactie:

Dit artikel is geschreven vlak na 17 april, toen we 

wisten dat Tottenham Hotspur de tegenstander 

zou worden van Ajax in de halve finale van de 

Champions League. Ajax had daags van tevoren 

Juventus op een fantastische wijze uit het toernooi 

gespeeld. 

Vlak voor het drukken van deze LINK weten we 

dat Ajax helaas werd uitgeschakeld in de halve 

finale. De finale wordt op 1 juni gespeeld tussen 

Tottenham Hotspur en Liverpool.  

Ajax speelde de uitwedstrijd op 30 april bij 

Tottenham Hotspur wederom op geweldige wijze 

en won in Londen met 0-1. Op 8 mei j.l. volgde de 

thuiswedstrijd. Alles leek goed te gaan en niets 

leek een finaleplek van Ajax nog in de weg staan. 

Echter in de allerlaatste seconden van de wedstrijd 

scoorde Tottenham Hotspur het winnende 

doelpunt. Ajax verloor met 2-3 en de Spurs spelen 

nu de finale tegen Liverpool. Een nachtmerrie voor 

Ajax. Ze waren er ècht héél dicht bij.

voor de voeten van De Bruyne, waarvan altijd 

dreiging uitgaat als hij aan de bal is. De Bruyne 

geeft letterlijk een perfect op maat gemaakte 

voorzet van wereldklasse die daarna alleen nog 

maar ingetikt hoefde te worden. City stond weer in 

de virtuele stand gelijk met Tottenham, 3-3. Maar 

als het bij de Champions League een gelijkspel 

wordt tellen de uitdoelpunten dubbel. Daarvan had 

Tottenham er meer gemaakt, dus City moest nog 

steeds aan de bak om te winnen en door te gaan 

naar de halve finale.

Na die bizarre 21 minuten bleef het lang 3-2 voor, 

maar in de 60ste minuut stond het ineens 4-2 

voor City, wat betekende dat ze ook over beide 

wedstrijden gezien voor stonden, dus dat ze naar 

de halve finale zouden gaan.

Uiteindelijk scoorde Tottenham toch nog 

een keer door een geluksgoal. De spits van 

Tottenham werkte de bal met zijn billen de 

goal in. Er werd nog lang gesproken of er geen 

hands werd gemaakt, maar het doelpunt werd 

na lang discussiëren toch goed geteld en zo 

won (Tottenham verloor natuurlijk wel met 4-3…) 

Tottenham de wedstrijd in Manchester van City.

Dat betekent ook dat Tottenham Hotspur de 

tegenstander is van Ajax in de halve finale, wat 

een erg spannende wedstrijd belooft te worden. 

Eerst speelt op 30 april Tottenham thuis en een 

week later speelt Ajax op 8 mei thuis in de eigen 

Johan Cruyff Arena. Natuurlijk hopen we op een 
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21 BIZARRE MINUTEN
Maar niks was minder waar. Nog geen 2 minuten 

later had het team uit Londen een goede aanval 

opgezet die wel eens wat kon worden. Helaas voor 

de fans werd een steekbal goed verdedigd, maar 

uit de kluts kwam de bal toch voor de voeten voor 

Tottenhams sterspeler Son die bal snoeihard in 

het doel schoot. Het was nu na 7 minuten spelen 

al 1-1.

Je zult het bijna niet geloven maar weer 2 minuten 

later maakten de verdedigers van City een grote 

fout waardoor de Spurs er weer snel uit konden 

komen en ook de bal weer bij de Zuid-Koreaanse 

spits Son terechtkwam. Het stond na 9 minuten 

voetballen al 1-2 voor de uitploeg Tottenham.

Het leek wel of iedere bal die in het 

zestienmetergebied kwam een doelpunt werd, 

want in minuut nummer 11 werd een zachte 

bal van Manchester City speler Silva van richting 

veranderd waardoor het weer gelijk stond: 2-2. 

Alleen voelde dat voor iedereen niet zo. Doordat 

Tottenham thuis met 1-0 gewonnen had, stond het 

eigenlijk 2-3 voor de Spurs.

We spoelen even 10 minuten vooruit. City speelt 

de bal rond richting het zestienmetergebied van 

Tottenham. Na wat rondspelen komt de bal weer 
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