


2

Thijs 
Slegers;

10 jaar
LINK



3

32  Clubpagina 
36  Jeugdredactie
38 Zaterdagimpressie

24 Bekeravontuur: JO-13-1 finale!

12

COLUMNS 
5 Voorzitter aan
 het woord
35 Graspol

INHOUD

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

Jeugdcoördinatie: Jasper Hijdra

Jeugdredactie: Daan Dijstelbloem 
 Joep van Mierlo

Fotografie:    Egon van der Linden
 Gernie Henselmans
 Wilma Cuijten

Bezorging:       Nico van der Palen

Contact: link@rksvheeze.nl

Vormgeving:       
tableaux
www.tableaux.nl

Advertentieverkoop:
sponsor@rksvheeze.nl

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

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

Thijs 
Slegers;

10 jaar
LINK

Heeze 1
beker-
finale

6

17

Heeze 8
kampioen



4



5VOORZITTER AAN HET WOORD 

HET ORGANISEREN 
VAN EEN CLUB

Het wordt ook voor onze vereniging steeds lastiger 

om posities in te vullen. Met name de posities waarbij 

vrijwillig niet ook betekent vrijblijvend. Oftewel, die 

posities waarbij verwacht wordt dat je op specifieke 

momenten je bijdrage levert: materiaalbeheer 

op trainingsavonden, training geven, de kantine 

beheren, velden belijnen, wedstrijden fluiten, etc. 

We gaan een actie starten om meer mensen te 

interesseren voor een vrijwillige bijdrage aan de 

clubactiviteiten, maar dat neemt niet weg dat we, 

in navolging van andere verenigingen, ook meer 

zelfwerkzaamheid gaan vragen van leden.

Scheidsrechters voor de lagere senioren zijn steeds 

moeilijker te krijgen, dus moeten spelers zelf gaan 

fluiten. Materiaalbeheerders zijn steeds moeilijker te 

krijgen, dus zullen we mogelijk toe moeten naar het 

beheer van spullen per team. Ook het netjes houden 

van kleedkamers zal terug moeten worden gelegd bij 

de gebruikers. 

De kantine is een hoofdstuk op zich. Veel bekende 

klanten, die een volwaardige kroeg verwachten, 

hoewel we niet meer zijn dan een (gezellige) kantine. 

Ja, in de laatste drukke maanden zijn er wel eens 

dingen fout gegaan in de voorraadvorming.  De 

kritiek is dan niet van de lucht (de oplossingen 

worden overigens nooit aangedragen) en dat leidt 

dan weer tot onvrede bij de vrijwilligers achter de 

bar. Vaak ligt gebrekkige communicatie ten grondslag 

aan dingen die fout gaan.

Bij een controle op alcohol schenken aan jongeren, 

zijn we onlangs weer de mist in gegaan. De mystery 

gast (op zaterdag en dus jeugddag) werd niet om 

legitimatie gevraagd. Dit is echt een groot probleem 

voor ons. De oplossing? Goede instructie van 

barpersoneel, maar voor de club is het makkelijker 

om op zaterdag geen alcohol te schenken. Wat is 

wijsheid? Onze eigen trainers en leiders geen biertje 

meer schenken op zaterdagmiddag?

Terug naar de organisatie. We willen volgend jaar een 

nieuw bestuurslid erbij. Met de toenemende rol van 

het vrouwenvoetbal zou het wenselijk zijn om een 

vrouw erbij te krijgen. Wie durft (ook mannen)? 

Dan toch nog maar even onze sportieve prestaties. 

Het 1e (mannen) heeft zich gemakkelijk gehandhaafd 

in de 1e klasse. Knap. Keerzijde is natuurlijk dat onze 

spelers in de picture komen bij andere (Belgische) 

verenigingen. Aangezien wij niet betalen, is het dan 

moeilijk om onze selectie op peil te houden. Dus 

moeten we zorgen voor goede aanwas vanuit de 

jeugd. Onze jeugdopleiding wordt stapje voor stapje 

professioneler, dus we hebben goede hoop dat we 

1e klasse kunnen blijven spelen met “eigen” mensen.

Het 2e (mannen) heeft het ook gered. Die spelen op 

het hoogste niveau voor 2e elftallen en dat is weer 

goud waard voor de aanvoer van talent naar het 1e. 

Het 2e is dan een prachtige tussenstap.

Het derde gepromoveerde team JO19-1 heeft het 

helaas niet gered, maar spelen volgend seizoen nog 

steeds op een mooi niveau. 

Mooie zomervakantie en tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl

Een enigszins zwaarwegende titel 
voor een voorwoord in de LINK, maar 
we moeten de organisatie hier aan de 
orde stellen.
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Wat herinner je je nog uit de begintijd van de 

LINK? 

‘Ik kan me nog herinneren dat ik het plan om 

een full colour magazine uit te gaan geven erg 

ambitieus vond voor een –met alle respect- kleine 

amateurvoetbalclub. In de periode dat ik als een 

soort van adviseur bij het maakproces betrokken 

ben geweest, vond ik de kwaliteit niet altijd bij 

de ambities passen. Wellicht was ik, met mijn 

achtergrond bij Voetbal International, wat te 

kritisch. In de jaren die volgden zijn mijn twijfel 

en scepsis echter volledig verdwenen. LINK is 

inmiddels een magazine waar RKSV Heeze trots 

op mag zijn. In alle opzichten. De fotografie is 

uitstekend, de verhalen zijn vaak informatief, leuk 

geschreven en onderhoudend.’

Op welke wijze heb je de redactie destijds 

mee op weg geholpen?

‘Het is een behoorlijke tijd geleden, maar ik kan 

THIJS SLEGERS BLIKT MEE 
TERUG OP 10 JAAR LINK
Thijs Slegers, geboren Heezenaar en nog altijd lid van RKSV Heeze, 
heeft de LINK bij de start mee op weg geholpen. Thijs werkte toen als 
sportjournalist voor Voetbal International. Tegenwoordig is hij manager 
perszaken bij PSV. We vroegen Thijs om met ons terug te blikken op 10 
jaar LINK en gelukkig wilde hij even tijd vrijmaken.

10 JAAR LINK
Tekst: GERNIE HENSELMANS Beeld: THIJS SLEGERS
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me nog herinneren dat ik wat workshops heb 

gegeven waarin onder andere het maken van 

onderwerpkeuzes centraal stond. Dat is een 

nogal onderschat onderdeel van het maken van 

een magazine. Daarnaast heb ik ook een poosje 

één-op-één feedback gegeven op verhalen van de 

schrijvers.’

Lees je LINK nog wel eens? Wat vind je ervan? 

Zie je ontwikkelingen? 

‘Jazeker, ik zie volgens mij elk nummer. Mijn vader 

schuift het blad altijd even onder mijn neus als ik 

in Heeze bij mijn ouders ben. Ik vind het hartstikke 

leuk om er even doorheen te bladeren, want met 

regelmaat staan er verhalen in van mensen die 

ik goed ken. Ik heb helaas zelf weinig tijd om op 

de club langs te gaan, maar via LINK blijf ik goed 

op de hoogte van het wel en wee. Ik vind dat het 

blad door de jaren heen steeds beter is geworden. 

Vooral de mix tussen onderwerpen over de jeugd 

en senioren spreekt me aan. De fotografie is echt 

top.’

Van de toenmalige redactie zijn Rob 

Mutsaerts en Nico van der Palen de enige 

twee die nog altijd voor LINK schrijven. Rob 

nog altijd met zijn beroemde column Graspol. 

Ken je Graspol?  

‘Nico is niet voor niets een gewaardeerd lid van 

de redactie. Hij kent de hele club, van oud tot jong 

en dat is van meerwaarde binnen zo’n team van 

schrijvers. Toen de column Graspol begon, mocht 

de identiteit van de schrijver niet bekend worden. 

Tenminste, dat kreeg ik toen te horen. Dat vind en 

vond ik not done. Er is namelijk niets makkelijker 

dan anoniem een mening ventileren. Ik begrijp dat 

nu iedereen weet wie Graspol is, prima, zo hoort 

het ook. Ik lees de columns niet altijd, maar uit het 

feit dat meneer Mutsaers nog steeds actief is, blijkt 

dat zijn stukken op waardering kunnen rekenen.’

We hebben tegenwoordig een echte 

jeugdredactie. Eén jonge jongen, Joep van 

Mierlo, is vastberaden om sportjournalist te 

worden. Hij heeft al eens met jou gesproken 

over een stuk dat hij geschreven had over 

basketbalkampioenen. Daar heeft hij veel 

van geleerd. Heb je in het algemeen nog 

tips voor jeugdigen die sportjournalist 

willen worden? In onze gelederen hebben 

we overigens ook Jochem Michels die 

sportjournalistiek studeert. 

‘Ik herken wat van mezelf in Joep. Ook ik had al 

op hele jonge leeftijd de droom om journalist te 

worden. Van een oud-lerares van de basisschool 

hoorde ik ooit dat ik al in Groep 7 tegen haar 

had gezegd dat ik dit wilde. En in de eindejaar 

musical van Groep 8 speelde ik een radioreporter. 

Joep heeft zichzelf hetzelfde doel gesteld en de 

manier waarop hij het aanpakt is de enige juiste 

manier: hij probeert, ondanks dat hij nog jong is, 

al ervaring op te doen. En ervaring is onmisbaar 

in de journalistiek. Interviewen is namelijk iets dat 

je moet leren door het te doen. Schrijven ook, 

net als het maken van keuzes. Als je een uur met 

iemand spreekt, maar je moet het gesprek in 400 

woorden weergeven, is dat niet gemakkelijk. Je 

moet een hoop bruikbare informatie schrappen. 

Soms krijg je als journalist maar 15 minuten om 

met iemand te praten. Dan moeten je vragen 

of je interviewtechnieken heel goed zijn om er 

iets van te kunnen maken. Dat proces onder de 

knie krijgen vergt tijd. Daar kun je daarom maar 

het beste vroeg mee beginnen. Joep snapt dat. 

Hij doet nu bij LINK ervaringen op die hem in de 

komende jaren nog veel van pas komen.’

Hoe gaat het verder met je? 

‘Het gaat prima met me. Inmiddels heb ik 

de journalistiek verlaten voor een baan als 

manager perszaken bij PSV en dat bevalt me 

uitstekend. Mijn rol is behoorlijk veelzijdig 

en daarom erg uitdagend. Van de dagelijkse 

communicatiestrategie voor spelers, staf en 

directie, tot grote internationale projecten… Ik krijg 

de ruimte om op al die podia mijn expertise in te 

brengen. Dat is leuk om te doen. Privé gaat het 

ook goed. Ik heb een prachtig gezin waar ik erg 

trots op ben. ’

Volg je het voetbal van Heeze 1 nog een 

beetje? 

‘Ik denk dat mijn vader één van de grootste fans 

van Heeze 1 is, dus ik ben van A tot Z op de 

hoogte. Ik vind het ontzettend knap dat ze met 

voornamelijk ‘eigen’ jongens op dit niveau spelen. 

Een compliment voor de opleiding, maar ook 

voor het bestuur. De prestaties leren dat de juiste 

keuzes worden gemaakt.’

Heb je nog contact met mensen van RKSV 

Heeze?
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voor dat jongens en meiden die het magazine 

doorgaans niet lezen, het misschien toch eens 

erbij pakken. Er bestaan al behoorlijk wat insta-

accounts van de afzonderlijke teams. Daaruit mag 

je opmaken dat veel leden het leuk vinden om 

via insta over de club geïnformeerd te worden. 

Daarmee is het perfect, online verlengstuk van 

LINK.’

Wil je verder nog wat kwijt aan de LINK 

lezers?

‘Ben en blijf trots op de makers van LINK, want er 

zijn zelfs profclubs in Nederland die niet zo’n mooi 

magazine hebben als jullie.’

Hartelijk dank aan Thijs Slegers voor zijn 

medewerking!

‘Ik heb nog vele familieleden, vrienden en 

kennissen die bij RKSV Heeze betrokken zijn, 

dus de club is met enige regelmaat onderwerp 

van gesprek op verjaardagen en feestjes. Dat is 

altijd erg leuk, want het gaat vaak over ‘vroeger’. 

Ik was tussen mijn 6e en 30e vaak meerdere 

malen per week op de club en heb er hele mooie 

herinneringen aan.’

Heb je verbeterpunten voor de LINK?

‘Ik wil het hen aanraden om actiever te worden op 

Instagram. Dat is hét social medium voor een hele 

grote doelgroep. Een flink deel van die doelgroep 

leest nauwelijks magazines of kranten. Zij laten dus 

ook de LINK links liggen. Ik stel daarom voor om 

zeker de jonge redacteuren te stimuleren om ook 

een Insta-story of een leuke post te maken van het 

onderwerp waar ze over schrijven. Daarmee maak 

je reclame voor je verhaal en dat zorgt er weer 

NOOT: 

Voel jij er wel iets voor om het verbeterpunt 

van Thijs m.b.t. het opzetten van een 

Instagram account mee op poten te zetten? 

Meld je a.u.b.! Dat kan via een mail aan 

link@rksvheeze.nl. We kijken al naar je uit!



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 
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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
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BUNGE - MIKKERS 
ADVOCATEN

Als vierde en laatste in de rij van 
dienstverlenende bedrijven die gevestigd 
zijn in het prachtige en karakteristieke 
kantoorpand a/d Schoolstraat 2 bezoek ik 
ditmaal Bunge-Mikkers Advocaten. Corrina 
Mikkers, geboren en getogen Brabantse, 
woont al 27 jaar in Heeze. Zakenpartner 
Richard Bunge werd 17 jaar geleden verliefd 
op ons mooie Heeze.

Sinds 2010 is Corrina Mikkers in Heeze vanuit ‘kantoor aan 

huis’ gestart met haar eigen praktijk. In 2012 is Richard Bunge 

op dezelfde wijze gestart. Na goed contact met Peter Hendrikx 

en Rick Guitjens (verhuurders van het pand a/d Schoolstraat 

2) besloten beide advocaten om vanaf januari 2018 hun 

werkzaamheden vanuit de Schoolstraat voort te zetten waarmee 

‘Bunge-Mikkers Advocaten’ een feit werd.  Het werken vanuit een 

klein kantoor is voor beiden een bewuste keuze. “We leveren 

kwaliteit zonder moeilijk of duur te doen,” zeggen Corrina en 

Richard.

Corrina Mikkers houdt zich bezig met het personen- en 

familierecht. Wat voor de LINK-lezer in het algemeen als 

eenmalige levensgebeurtenis kan worden beschouwd 

(echtscheiding, einde samenwoning, alimentatie en 

omgangsregeling), is voor Corrina dagelijkse kost. Haar filosofie 

daarbij is dat de klant niet alleen behoefte heeft aan een 

luisterend oor maar ook aan een advocaat die effectief en 

doortastend kan optreden. Daarbij speelt Corrina op de bal 

en niet op de man.  Dit is zeker van belang als er kinderen in 

het spel zijn, daar deze nooit de dupe mogen worden van een 

breuk tussen de ouders. Het is ook heel goed mogelijk om op 

gemeenschappelijk verzoek afspraken te maken (mediation), 

hetgeen vaak bijdraagt aan een vlotte afwikkeling en een positieve 

blik op de toekomst.

Richard Bunge is strafrechtadvocaat. Hij verdedigt de burger 

die ervan wordt beschuldigd iets strafbaars te hebben 

gedaan. Of u nu uw rijbewijs kwijt bent geraakt, omdat u te 

hard heeft gereden, of van een ernstiger strafbaar feit wordt 

verdacht; Richard staat u bij. Een nuchtere kijk daarbij is een 

must. Iedereen kan een verdachte worden. Dan wordt u 

geconfronteerd met dwangmiddelen die de politie toepast. U 

bent dan uw vrijheid kwijt met alle gevolgen voor u, uw  gezin 

en/of ouders. Dus verdient u het om hulp te krijgen. Op het 

moment dat u bent aangehouden door de politie, heeft u 

behoefte aan iemand die er voor u is en alleen kijkt naar uw 

belang. Dat geldt evenzo als u van het OM een dagvaarding 

ontvangt om te verschijnen voor de rechter. Zonder goede 

verdediging staat de burger in ieder geval met 1-0 achter. 

Voor de goede orde; straf kan alleen maar worden opgelegd 

als er voldoende bewijs is. Bij gebrek aan voldoende bewijs 

volgt vrijspraak, ongeacht de verdenking die op tafel ligt. Zo is 

dat (gelukkig) in Nederland geregeld. Daar staat Richard voor.  

Naast familierecht en strafrecht behandelt Bunge-Mikkers 

Advocaten ook huurzaken. Voor andere zaken verwijzen 

zij u graag door naar daarin gespecialiseerde collega’s. De 

kosten van de inschakeling van een advocaat vallen mee. Ze 

hebben een “gezonde” kostenstructuur, daar past dus ook 

een “vriendelijk” uurtarief bij. Ook werken zij op basis van 

toevoeging (pro deo) of via een rechtsbijstandverzekering. 

“Voetbal en advocatuur lijken op elkaar; je wilt in beide 

gevallen winnen en in beide gevallen speelt emotie. Alleen u 

als klant heeft er niets aan als wij het speloverzicht kwijtraken. 

Wij vinden het aangenaam om onder druk te scoren, maar 

realiseren ons ook dat een gelijkspel een beter resultaat is 

dan een verlies”, aldus de nuchtere visie van Bunge-Mikkers 

Advocaten welke wij heel hartelijk danken voor hun financiële 

ondersteuning.

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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Ja, het staat er echt: “Heeze 8 kampioen!” Als iemand dit zo’n 15 jaar geleden had gezegd, 
zou er waarschijnlijk ernstig aan zijn of haar verstandelijke vermogens getwijfeld zijn. 
Het Heeze 8 dat tot 2005 actief was, was een echt vriendenteam en het leverde al een 
hele prestatie als het de competitie niet op de laatste plaats afsloot. Toch is er wel een 
overeenkomst met het huidige Heeze 8, dat zich op 26 mei 2019 tot kampioen mocht 
kronen: ook dit Heeze 8 is een echt vriendenteam. Maar wel een vriendenteam dat dit 
seizoen kampioen werd!

HEEZE 8 KAMPIOEN!

Een hechte kern vanaf de jeugd

Samen met leider Jacques Fiers en de spelers Ruud Verbeek, 

Wout Berkers, Bart van den Acker (aanvoerder) en Teun 

Vissers (keeper) blik ik bijna een week later terug op dit 

zo succesvolle seizoen. Jacques vertelt, dat een groot deel 

van de jongens al sinds de jeugd samenspeelt (Ooit in de 

E-jeugd al een kampioenschap!). Sinds 2012 vormen ze 

samen een seniorenteam. Er werd begonnen als Heeze 9 en 

nu zijn ze alweer drie seizoenen Heeze 8. Het is een team 

waar gezelligheid hoog in het vaandel staat. Tijdens het 

teamweekend werd de ambitie uitgesproken om maar eens 

kampioen te worden. Aanvankelijk werd dit niet echt serieus 

genomen, maar gaandeweg het seizoen gingen de mannen 

steeds meer in zichzelf geloven met als gevolg dit prachtige 

resultaat. “Zo’n vier à vijf spelers zijn bovengemiddeld en de 

anderen hebben zich hieraan opgetrokken, zodat er echt 

sprake is van een teamprestatie.”

Ongeslagen de winterstop in

In de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Brabantia, de 

latere directe concurrent voor het kampioenschap, stond 

het bij rust 0-3. Toch zou Heeze 8 door in een sterke tweede 

helft maar liefst viermaal te scoren deze wedstrijd winnend 

afsluiten. “Toen we na zo’n grote achterstand deze sterke 

tegenstander toch nog konden verslaan, ontstond toch 

al een beetje het gevoel dat we misschien toch wel eens 
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kampioen zouden kunnen worden,” vertelt aanvoerder 

Bart. Vanaf dit moment werden de punten aaneengeregen 

en ging Heeze 8 als koploper de winterstop in. Dit wil 

overigens niet zeggen, dat het altijd maar vanzelf ging en er 

moest regelmatig hard voor geknokt worden. Zo werd er 

met slechts negen spelers aan de uitwedstrijd tegen Budel 

begonnen en kwam Heeze al snel op een 1-0 achterstand. 

In de loop van de wedstrijd kwam Teun de Ruijter nog naar 

Budel geracet om van het negental een tiental te maken. 

Mede dankzij hem eindigde de wedstrijd uiteindelijk nog in 

2-2. “Een belangrijk punt, dat ons achteraf misschien wel het 

kampioenschap heeft opgeleverd,” meldt Bart.

Druk na de winterstop

“Na de winterstop moesten we onze ambities waar maken,” 

zegt coach Jacques. Dit zorgde mogelijk toch voor enige druk 

bij de spelers. De eerste wedstrijd na de winterstop tegen 

directie concurrent Brabantia ging verloren. “Toch voelden 

we ons de morele winnaar, want de derde helft was voor 

ons,” lacht Ruud. Saillant detail is hier dat er besloten was 

om juist voor deze wedstrijd geheel tegen de gewoonte in 

te trainen. Na het 5-2 verlies was dit ook meteen de laatste 

keer. Het liep na de winterstop even wat minder soepel en 

ook de uitwedstrijd tegen ‘Angstgegner’, Valkenswaard werd 

in de laatste minuut verloren, waardoor de voorsprong op 

Brabantia tot slechts één punt slonk. Heeze 8 kon deze 

voorsprong echter tot het einde vasthouden en de laatste 

vier wedstrijden gingen weer uitstekend. Met 88 doelpunten, 

waarvan topscorer Ruud Verbeek er maar liefst 55 voor zijn 

rekening nam, was Heeze 8 het meest productief in deze 

klasse, al kreeg het er met 42 ook relatief veel tegen. Dit 

laatste was echter geen probleem volgens de coach, want 

“als je meer scoort dan de tegenstander, win je uiteindelijk 

toch.” Tegen deze Cruijffiaanse wijsheid valt natuurlijk 

niets in te brengen en hetzelfde geldt voor een andere 

tegeltjeswijsheid van Jacques: “Het eerste kwartier niet 

aanvallen en proberen de nul te houden.” 

Ongedwongen sfeer

Er is al eerder gerefereerd aan de sfeer binnen dit unieke 

team en tijdens het gesprek komen de verhalen los. Zo had 

tweede spits Danny voor het begin van de competitie zelf 

gewed, dat hij er wel 20 in zou leggen met als uiteindelijk 

eindtotaal nul. Dit leverde toch maar mooi 150 euro 

voor de pot op. Toen het team een dag na Koningsdag 

moest aantreden voor een wedstrijd, bleken de shirts te 

zijn vermist. Luuk Gijsbers had na de vorige wedstijd de 

shirts meegenomen, maar vertoefde in Londen. Ook nu al 

legendarisch is het jaarlijkse teamweekend, waarbij altijd 

weer foto’s gemaakt worden. Om publicatie van foto’s te 

voorkomen vindt er dan een veiling plaats. Het verhaal gaat, 

dat er ooit een speler zijn eigen foto gekocht heeft voor 20 

euro. 

De kampioenswedstrijd en het feest daarna

En dan 26 mei: “de dag waarvan je wist dat hij zou komen”. 

Op het ongebruikelijke tijdstip van 13.00 uur moest Heeze 

8 in Son aantreden tegen SBC in de wetenschap dat alleen 

bij een overwinning de titel een feit zou zijn. “Dit late tijdstip 

kwam ons achteraf wel goed uit,” zegt Wout. “Anders 

hadden we al om 12.00 uur aan het bier gezeten.” Deze 

allesbeslissende wedstrijd werd door de mannen zeer 

serieus voorbereid en niets werd aan het toeval overgelaten. 

Na een gezamenlijk ontbijt vertrok de hele selectie met 

aanhang in een gehuurde party-bus naar Son, waar naast 

vele supporters ook een delegatie van Brabantia de wedstrijd 

bijwoonde (“Stel dat Heeze punten zou verspelen.”) Heeze 

kreeg de overwinning zeker niet cadeau. Een uiterst fanatiek 

SBC, zelf ook nog lang in de race voor de titel, ging er met 

zeer fysiek spel vol in. Heeze 8 was vandaag echter niet 

te stuiten en met gedisciplineerd voetbal werd de rust 

bereikt met 0-2. Na de rust werd dit nog verdubbeld en 

voor de eerste keer werd ook de nul gehouden. Wat er toen 

gebeurde, valt nauwelijks te beschrijven. Het werd een feest, 

waar nog lang over nagepraat zal worden. De terugreis 

werd dan ook een grote triomftocht, waarbij onder het 
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genot van bier en Flügel elke rotonde onderweg minimaal 

tweemaal genomen werd. Na aankomst op ’t Lambrek wisten 

de mannen wel raad met de 200 consumptiebonnen en 

bleef het nog lang onrustig in de kantine (met excuses voor 

de gesneuvelde lamp). Op 21 juni wordt dit zo succesvolle 

seizoen afgesloten met de kampioenseditie van het jaarlijkse 

teamweekend, dat op een (nog) geheime bestemming zal 

plaatsvinden. Eén klein tipje van de sluier …er is een jacuzzi!
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HET WONDERLIJKE BEKER-
AVONTUUR VAN HEEZE 1
Naast een loodzwaar schema op een nog nooit eerder ervaren niveau, 
hadden de mannen van het eerste nog meer energie over dan verwacht. 
Goede resultaten in de competitie en een plaats in de middenmoot was 
genoeg voor een geslaagd seizoen, maar er kwam nóg een kers op de 
taart.

Na veel weken doorbekeren en een groeiend 

geloof in een positieve afloop, werden de Rood-

Groenen beloond met een plek in de bekerfinale. 

Hun tegenstander Sliedrecht, die in Zuid-Holland 

op hetzelfde niveau speelt maar via nacompetitie 

naar de hoofdklasse kon, was tijdens de wedstrijd 

ook niet sterk genoeg om Heeze te doen zwichten 

en het liep uit op penalty’s. Helaas, die loterij 

werd verloren maar dat doet zeker niet af van de 

prestatie. Hoe is dit sprookje ontstaan en hoe was 

het voor onze toppers om dit mee te maken?

Het hoogtepunt van de campagne was misschien 

wel de 4-1 thuisoverwinning op hoofdklasser 

Achilles Veen in de halve finale. Jorg van Galen, 

doelpuntenmaker tijdens die memorabele 

wedstrijd blikt terug. “Op papier waren wij 

natuurlijk de underdog, dan voelt het extra goed 

om in eigen huis deze score neer te zetten. Zij 

spelen natuurlijk een niveau hoger, maar wij 

hadden gewoon meer geloof en in bekervoetbal 

kunnen dit soort ‘verrassingen’ natuurlijk 

plaatsvinden. Dat maakt het juist zo leuk.”

De ronde daarvoor, tegen Waspik dat twee niveaus 

lager speelt, ging Heeze erg gemakkelijk af. Er 

werd met 0-6 gewonnen en Ivo Moerenhout, die 

dit seizoen wéér is uitgeroepen tot speler van het 

jaar, scoorde een hattrick. “Het is heel leuk om die 

persoonlijke prijzen te winnen, maar daar speel 
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ik niet voor. Ik ga volgend jaar samen met mijn 

broer (Gijs, red.) naar Achel en het was natuurlijk 

geweldig geweest om hier af te sluiten met zo’n 

prijs, maar ik ben zeker trots op hoe ver we 

gekomen zijn.”

Nog langer geleden, in februari, moest Heeze 

het opnemen tegen FC Tilburg. Op ‘t Lambrek 

werd met 3-1 gewonnen en Noud Doezé, die 

vorig jaar nog speelde in het kampioensteam van 

JO19-1, opende de score. “Het is mooi om zoveel 

historische dingen mee te mogen maken binnen 

de club: promoveren met JO19-1, eerste klasse 

spelen en de bekerfinale halen. Om ook echt een 

vast deel van het team te zijn, dat bestaat uit bijna 

alleen maar eigen jeugdspelers: dat zie je niet zo 

vaak.”

Het is makkelijk en begrijpelijk om te balen over 

de verloren finale, al helemaal als het gebeurt 

via een strafschoppenreeks. Maar als je dan op 

deze manier terugkijkt en realiseert wat voor een 

fantastische reis het is geweest, kun je enkel trots 

zijn. Een volle bus rasechte 

RKSV Heeze supporters plus ging mee naar 

Vlijmen, waar de finale werd gespeeld op neutrale 

grond, om hun team aan te moedigen. Daarnaast 

vonden nog vele supporters de weg naar Vlijmen 

op eigen gelegenheid. Dat alleen al is motiverend, 

maar dat er dan ook nog eens voor elk balcontact 

geknokt wordt; kun je eigenlijk niet veel meer 

vragen.

De twee steunpilaren van het team, de 

aanvoerders, proberen de gevoelens van de 

spelers te vertolken. Tom Krieckaert: “Na promotie 

hadden we eigenlijk als doel vastgesteld dat we 

degradatie wilden ontlopen. Dat ging eenvoudiger 

dan verwacht en een zesde plaats is een heel 

goede start. Volgend jaar raken we wat spelers 

kwijt binnen de selectie dus het was ideaal geweest 

om daar dit jaar van te profiteren met een prijs, 

maar er zit genoeg talent in onze jeugd om dat op 

te pikken. Ik had graag een beker toegevoegd aan 

mijn prijzenkast en aan het succes van Heeze maar 

ik voel me goed, dus ik ga nog wel een jaar mee.”

Vice-aanvoerder Rens van de Kerkhof: “Natuurlijk 

was het even een domper, maar de trots 

overheerst. Je moet door die zure appel heen om 

terug te kijken naar wat je allemaal gepresteerd 

hebt, dat gaat met de tijd makkelijker. Zeker voor 
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de nieuwere jongens binnen de selectie werkt dit 

goed, hier worden ze alleen maar hongeriger van.”

Als klein dorp en vereniging die het eigenlijk alleen 

met eigen jeugd doet, mogen we super trots 

zijn op dit soort momenten. Het is een fase van 

historische momenten binnen de club, met zowel 

het niveau waarop de selecties spelen als met de 

prestaties in de beker. Voor de eerste keer een 

finale van de districtsbeker spelen is niet niks en 

geeft goede moed voor de toekomst, trots voor 

de supporters en motivatie voor de spelers. Bij 

dit soort dingen moet je kijken naar de talenten 

binnen de lijnen, maar natuurlijk ook naar de 

trainer die zijn ploeg op zo’n manier kan opladen 

dat ze zowel focus houden op de beker als in de 

competitie.

Marius Methorst: “We kwamen in een flow, we 

hadden veel wedstrijdritme en haalden daar 

motivatie en goed voetbal uit. Het was belangrijk 

dat de de prestaties in de beker niet ten koste 

zouden gaan van onze kansen in de competitie. We 

hadden kans op nacompetitie maar dat is helaas 

niet gelukt. Desondanks, kunnen we spreken van 

een goed seizoen en verdienen de spelers grote 

complimenten.”
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Na 20 minuten stond Heeze al achter met 2-0, maar nog in de 

eerste helft werd deze achterstand goedgemaakt door twee 

prachtige doelpunten van Ivo Moerenhout, waardoor de ruststand 

2-2 was. In de tweede helft lukte het beide ploegen niet om te 

scoren; na 90 minuten was het nog steeds 2-2, met dank aan 

onze doelman Vincent Jansen die enkele fantastische reddingen 

verrichtte. Een verlenging volgde; ook hierin werd niet gescoord. 

Toen kwam de zenuwslopende penaltyreeks. Vincent redde de 

eerste bal. Uiteindelijk miste Heeze twee penalty’s, een meer dan 

Sliedrecht. De beker was voor Sliedrecht. 

Natuurlijk was het ontzettend jammer, maar we kunnen trots zijn! 

Na afloop werd nog een mooi feest gevierd op Het Lambrek. 

Dank de vele supporters die naar Vlijmen kwamen! 
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HEEZE 2 SCHRIJFT HISTORIE!
RKSV Heeze 2, in de volksmond vaak “ut twidde” 

genoemd, promoveerde vorig seizoen via de 

nacompetitie naar de reservehoofdklasse, 

de hoogste afdeling die mogelijk is voor een 

reserveteam. Met tegenstanders als Nuenen 2, 

Geldrop 2 en OJC Rosmalen 2 leek het dit seizoen 

op voorhand zeer lastig te gaan worden. “Moet je 

dit wel willen!?” en een “mission impossible” waren 

kreten die door sommige zogenaamde kenners 

vaker werden geuit. Wat zou een klein clubje als 

Heeze immers te zoeken hebben tussen al die 

grootmachten? Gelukkig dachten leiding en spelers 

daar anders over en volle goede moed werd 

aan het seizoen gestart. De selectie (dit seizoen 

bestaande uit Heeze 1, 2 en 3) had een flinke 

verjonging doorgemaakt waarbij zo’n acht jongens 

van de JO19-1 van het seizoen ervoor in het 

tweede zouden belanden. Mede door een krapte 

van 42 spelers voor 3 selectie-elftallen liep dit in 

eerste instantie net wat anders, maar uiteraard 

stond er iedere zondag een representatief team op 

het veld. 

Wisselvallig

In de eerste vier wedstrijden werden maar liefst 7 

punten gehaald, waarvan er drie tegen de latere 

kampioen Nuenen. Vanaf oktober bleven de 

prestaties wat achter, veroorzaakt door blessures, 

gebrek aan vertrouwen en soms ook domme pech. 

Na de eerste seizoenshelft stonden de ploegen 

onderin zo dicht bij elkaar dat het duidelijk was 

dat er na de winterstop nog de nodige punten 

behaald moesten worden om klassenbehoud veilig 

te stellen. De voor het seizoen gepresenteerde 

doelstelling “meer wedstrijden winnen dan 

verliezen” werd bijgesteld tot “rechtstreekse 

handhaving in de hoofdklasse”. De eerste wedstrijd 

na de winterstop verliep echter dramatisch en 

werd dan ook met maar liefst 6-0 verloren van 

directe concurrent Brabantia. Toen werd good-old 

Ad Snoeijen verleid om zijn waarde toe te voegen 

in het veld. Het vertrouwen bij meerdere jongens 

nam geleidelijk weer wat toe, maar de punten 

stroomden nog niet binnen. Na een dubbele 

nederlaag tegen Nemelaer, waarvan vooraf werd 

gesteld: “Daar moeten we vier punten tegen 

pakken,” werden de eerste schimmen van het 

gevreesde degradatiespook waargenomen op Het 

Lambrek. Maar juist op het moment dat het niet 

meer werd verwacht, herpakte de ploeg zich met 

o.a. overwinningen tegen Geldrop, Dongen en 

Baronie. In de laatste wedstrijd kon de ploeg zich 

zelfs direct veilig spelen, maar er werd verloren 

tegen de ploeg die zich tot kampioen liet kronen. 
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En omdat concurrent EFC won, werd Heeze 2 

veroordeeld tot het spelen in het drijfzand van de 

nacompetitie.

Het toetje

Vooraf werd verondersteld dat er als toetje 

van het seizoen drie wedstrijden gespeeld en 

gewonnen moesten worden om veilig te zijn. Dit 

aantal werd door de KNVB echter na de eerste 

wedstrijd gereduceerd tot 2, aangezien er een 

extra plek vrij komt komend seizoen. In die eerste 

wedstrijd was niet alleen DESK uit Kaatsheuvel 

maar ook de tropische hitte de tegenstander. Toch 

werden beide obstakels prima omzeild. Een aantal 

jongens bleek net op tijd in vorm te zijn en mede 

daardoor werden de gasten op een 6-2 nederlaag 

getrakteerd. 

In de tweede en beslissende wedstrijd moesten 

we maar liefst 173 kilometer (!) reizen om 

tegenstander Zeelandia Middelburg de baas te 

blijven. Gelukkig was er door het bestuur een 

bus met chauffeur geregeld, zodat er onderweg 

al aan de wedstrijdvoorbereiding kon worden 

begonnen. Ook de meegereisde supporters met 

de bus en ook die met eigen vervoer zorgden 

voor goede randvoorwaarden. De voor ons totaal 

onbekende tegenstander bleek een traditionele, 

stugge Zeeuwse ploeg te zijn. Voetballend stelde 

het niet zo veel voor, maar op wilskracht leken zij 

een heel eind te komen; zeker toen de gastheren 

na een half uur op 1-0 kwamen. Gelukkig wist 

Simon van Rijsingen met een knappe individuele 

actie de ploegen nog voor rust op gelijke hoogte 

te zetten. Na rust barstte er een noodweer los 

boven Middelburg, maar dit leek ons nauwelijks 

te deren. Een kwartier voor tijd kwam Zeelandia 

met een man minder te staan na een schandalige 

overtreding op Bas Verhappen. Vijf minuten voor 

tijd werd deze overtalsituatie benut: de goed 

ingevallen Daan Capel werd gevloerd in hun 

zestien: penalty! Tom Derkx wist wel raad met 

dit buitenkansje en zette ons op voorsprong. De 

thuisploeg drong nog wel aan, maar toen JO19-

1-junior Jasper Jacobs op prachtige wijze 1-3 

maakte, was het gedaan. Na het laatste fluitsignaal 

werd zowel op het veld, in de kleedkamer als 

in de bus terug goed gefeest en gedronken op 

deze knappe en historische handhaving in de 

reservehoofdklasse!
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Je zou het bijna vergeten na de verloren 

bekerfinale van het vaandelteam en de bekerwinst 

van de JO13-1G: dat ook onze vrouwen 1 een zeer 

verdienstelijk bekertoernooi gespeeld heeft. Ook 

zij verdienen daarmee een plek in deze Link.

VR1 is doorgedrongen tot de ½ finale waar thuis 

nipt met 0 - 1 verloren werd van het Gelderse 

VV Asperen VR1. De wedstrijd bleef spannend 

tot in de laatste seconde, maar het was onze 

vrouwen niet gegeven om na een tegendoelpunt 

in de eerste helft nog de gelijkmaker te kunnen 

scoren. Daar waar Asperen vooral sterk was op 

het middenveld met een aantal afstandsschoten 

en een zeer balvaste maar ook vervelende spits, 

kwamen ook de vrouwen van ST RKSV Heeze/

DOSL met een aantal mooie combinaties en 

messcherpe uitvallen gevaarlijk voor de VV 

Asperen goalie. Helaas stond het vizier net niet 

scherp genoeg en bleef een goal voor onze 

‘zwart-roze’ formatie uit. Het met vrouw en macht 

belegeren van het VV Asperen-doel in de laatste 

10 minuten mocht niet baten. Een kopbal in de 

laatste minuut van de wedstrijd viel nog bijna 

binnen. Bijna …. en daarmee was een plek in de 

finale onze vrouwen niet gegeven.

Het bekertoernooi kende een flitsende start. In de 

poulefase werden Audacia, Maarheeze en Tivoli 

VR1 allen verslagen en met 12 goals voor en 2 

goals tegen bereikte ST RKSV Heeze / DOSL VR1 

geheel terecht de knock-outfase. Niet wetende dat 

nog veel wedstrijden zouden volgen.

In de eerste knock-out ronde werd werd nog 

‘gunstig’ geloot tegen RKVV Nederwetten VR2. 

Deze 5e klasser (wij spelen 4e klasse) werd in 

Nederwetten met 1-2 van het veld gestuurd. In 

de volgende ronde werd uit tegen 4e klasser VV 

Dommelen geloot. Het werd een heftige wedstrijd 

met veel goals aan beide zijden, maar de ST RKSV 

Heeze / DOSL vrouwen wonnen uiteindelijk met 

4-5 waarmee de volgende bekerronde een feit 

was. Wederom een uitwedstrijd tegen een 4e 

klasser, deze keer tegen Best vooruit VR1. Ook 

hier weer een wedstrijd met veel goals, maar met 

3-5 was ST RKSV Heeze / DOSL wederom knap de 

bovenliggende partij. Zeker als je weet dat Best 

Vooruit VR1 uiteindelijk kampioen  geworden 

in hun klasse. Na al drie knock-out wedstrijden 

gewonnen te hebben, stonden onze vrouwen in 

de kwart finale !

In de kwart finale werd SC ’t Zand VR3 uit Tilburg 

geloot. SC ’t Zand - ook weer uitkomend in de 

4e klasse - stond ongeslagen bovenaan in de 

BEKERSPROOKJE ST RKSV 
HEEZE/DOSL VR1
Je zou het bijna vergeten na de verloren bekerfinale van het vaandelteam 
en de bekerwinst van de JO13-1G: dat ook onze vrouwen 1 een zeer 
verdienstelijk bekertoernooi gespeeld heeft. Ook zij verdienen daarmee 
een plek in deze Link.
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competitie (ze zijn uiteindelijk ook ongeslagen 

kampioen geworden) en het zou geen 

gemakkelijke wedstrijd worden. Na de volledige 

speeltijd was de eindstand 3-3 en penalty’s 

moesten uitsluitsel geven wie zich halve-finalist 

mocht noemen. Onze dames schoten de penalty’s 

beter en bereikten daarmee de halve bekerfinale. 

Een prestatie wat nog nooit een vrouwenteam uit 

Heeze of Leende was gelukt. Wat een prestatie!

De afloop van de halve finale kennen we helaas. 

Alhoewel we ze het allemaal erg gegund hadden 

en het ze ook nog bijna gelukt was, was VV 

Asperen VR1 in de halve finale de gelukkige. 

Daarmee was het bekersprookje van ST RKSV 

Heeze / DOSL VR1 ten einde. Maar niet getreurd; 

de VR1 mag terugkijken op een zeer succesvol 

bekeravontuur. Een avontuur van maar liefst 8 

wedstrijden waarin er maar liefst zes in volle winst 

werden omgezet, één penalty avontuur en het 

zure verlies.

ST RKSV Heeze / DOSL VR1

Dit seizoen hebben RKSV Heeze en DOSL 

samen de handen ineen geslagen met 

betrekking tot het  meiden/vrouwen voetbal. 

Het bekersucces van de VR1 heeft ook veel 

te danken gehad aan deze samenwerking. 

Sonja en Jos, coaches van het VR1 team, 

benadrukken nogmaals dat zonder de fijne 

en goede onderlinge samenwerking met de 

VR2 en MO19-1 dit succes niet mogelijk was 

geweest. De magere VR1 selectie maakte dat 

veelvuldig speelsters uit de MO19-1 en VR2 

moesten bijspringen om het elftal compleet 

te maken en we spreken daarom van een 

gezamenlijk succes.
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In de laatste competitiewedstrijd van Heeze 1 op 26 mei 

j.l. stond het afscheid van Mark Claassen bij Heeze 1 

centraal. Zijn zoontje Ben was pupil van de week en de 

spelers maakten een erehaag voor Mark toen hij, met 

Ben op de arm, een publiekswissel kreeg en het veld 

verliet onder luid applaus. Vele jaren was Mark een vaste 

waarde in Heeze 1. Gelukkig blijft hij volgend seizoen 

voetballen in Heeze 2. 

Overigens was dit ook de laatste competitiewedstrijd 

van Ivo en Gijs Moerenhout. Zij gaan hun voetbalgeluk 

beproeven in Achel. Wij wensen hen natuurlijk heel veel 

succes, maar hopen dat de Moeries over enige tijd weer 

terugkomen naar Heeze.

Vermeldenswaardig is nog dat Heeze 1 zich uitstekend 

heeft weten te handhaven het eerste jaar in de 1e 

klasse met een zesde plaats op de ranglijst. En dat is 

top!

Na de laatste thuiswedstrijd van Heeze 1 was er een 

gezellige seizoensafsluiting met BBQ georganiseerd 

voor alle spelers/speelsters van de seniorenteams, 

vrijwilligers en andere belangstellenden. Er werden nog 

mensen bedankt en toegesproken, DJ Gijs was er voor 

de muziek en de mannen van Heeze 8 vierden uiteraard 

hun kampioensfeestje.

SEIZOENSAFSLUITING MET BBQ, AFSCHEID 
SELECTIESPELERS 
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1 JUNI 2019: EEN DAG OM NOOIT 
MEER TE VERGETEN

Na 17 april, toen de halve finale werd gewonnen, 

telde eigenlijk nog maar één ding: 1 juni 2019, 

de dag van de finale. Heeze JO13-1 had nog 

wel gewoon vijf competitiewedstrijden te gaan. 

Ondanks dat we op een mooie subtopplek 

stonden, wilden we de competitie zeker niet 

laten verslonzen. Met een goed gevoel naar 1 

juni toewerken. En heel cliché: ‘’We leven van 

wedstrijd tot wedstrijd.’’ De competitie werd goed 

afgesloten. Heeze verloor alleen van kampioen 

SCG JO13-1.

Toen was het EIN-DE-LIJK zover: 1 juni 2019, op 

de groepsapp met de ouders van de jongens 

komen de eerste signalen: slecht geslapen, 

gras willen maaien, 40x naar de wc geweest en 

stuiterbalgedrag. Het nadeel was dat de wedstrijd 

voor O13-begrippen erg laat was (15.00 uur in 

Den Bosch). De jongens hebben eerst samen 

geluncht in de bestuurskamer. De sfeer was 

luchtig en gezellig, de druk eraf proberen te 

halen. Uiteindelijk vertrokken en aangekomen 

in Den Bosch. De spanning neemt weer wat 

toe. Heeze JO13-1 (1e klasse) speelt tegen de 

nummer 11 uit de 2e klasse (De Raven JO13-1). 

Op papier is Heeze dus dik favoriet. Maar het is 

een bekerfinale. Dat zijn echt andere wedstrijden 

dan alle andere. De Raven JO13-1 heeft in de 

halve finale een kampioen uit de 1e klasse eruit 

geknikkerd. Dus Heeze was gewaarschuwd. Voor 

zo’n wedstrijd hoef je als coach eigenlijk niet te 

veel te zeggen. Jongens, het is bijzonder dat we 

hier zijn. Geniet ervan en doe wat jullie goed 

kunnen, dan gaan we met die beker terug naar 

Heeze.

De warming-up is klaar en er zitten 13 gespannen 

koppies in de kleedkamer. De tribune loopt 

langzaam vol en ook langs de kant is de bezetting 

erg goed. De jongens gaan het veld op en de 

22 acteurs worden onder luid applaus en gejoel 

ontvangen, alsof het een Champions League finale 

is. De sfeer was indrukwekkend mooi, kippenvel.

Emotionele achtbaan
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De wedstrijd begint en Heeze lijkt het meest last 

te hebben van plankenkoorts. Onze mannen 

komen amper in de wedstrijd, zonder dat ze 

zelf grote kansen weggeven. Het is erg warm en 

zonnig en met de spanning erbij is het nog geen 

hoogstaande wedstrijd. De Raven is technisch 

een stuk minder maar fysiek enorm sterk. Zij 

winnen alle duels en daarom kan Heeze JO13-1 

niet echt aan voetballen toe komen. De Raven 

lijkt beter met de spanning om te kunnen gaan 

en ziet dat Heeze het moeilijk heeft. Toch is 

Heeze het dichtst bij de 1-0 maar de vrije trap 

van Job gaat op de paal. In de 2e helft breekt de 

wedstrijd echt pas een beetje los. De Raven lijkt 

conditioneel wat vermoeid te raken, terwijl onze 

Rood-Groenen nog fitter lijken. Omdat de twee 

wissels allebei geblesseerd zijn, zullen ze dus 

met deze 11 man de wedstrijd moeten uitspelen. 

Heeze krijgt veel kansen, Max kopt bijna 2x raak 

maar de keeper pareert 2x knap. Het lijkt Heeze 

te zijn die de eerste goal gaat maken. Net voor 

de laatste drinkpauze lijkt De Raven helemaal 

leeg te zijn gespeeld. Drinkpauze: de trainers 

benadrukken nogmaals: "Onze tegenstander is 

moe, nu moeten we toeslaan!’’ Een paar minuten 

na de drinkpauze komt De Raven met een uitbraak 

op een 0-1 voorsprong. De verslagenheid bij 

Heeze is groot. De Raven gaat alles dichttimmeren 

en hoopt die 10 minuten de voorsprong vast te 

houden en de beker mee te nemen. Heeze gaat 

pompen of verzuipen. Alles wordt opengezet en 

Heeze moet forceren. De Raven kreeg energie 

door de voorsprong en voetballend lukte het 

niet. De speeltijd zit er op. Maar er komt extra 

tijd bij. En veel extra tijd. Ik zet in de 5e minuut 

van de extra tijd mijn stopwatch uit. Ik dacht dat 

de scheidsrechter elk moment ging affluiten. We 

hebben op de training benadrukt dat je altijd moet 

doorgaan en altijd erin moet blijven geloven als 

je achterstaat. En dat stonden we, we leken al 

verslagen. Alles wat De Raven een warm hart toe 

droeg, stond al bijna op het veld. Vanwege de vele 

ruimte die we achterin moesten weggeven, kon 

De Raven soms gevaarlijk zijn. Na een aanval van 

De Raven schieten we bal nog 1x naar voren. En 

die bal valt goed. Bram Oberndorff gaat alleen op 

de keeper af. Hij wil de keeper omspelen maar dit 

lijkt niet helemaal te gaan lukken. En ineens echt 

uit het niets duikt Luuk Lunzer op. Luuk was mee 

gesprint om als het nodig was om te helpen. Luuk 

pikt de bal op en knalt de 1-1 tegen de touwen. 

Een enorme ontlading! Ik vlieg Petro in de armen. 

Ik kijk achter me, Louie en Chris (geblesseerd 

uitgevallen, Chris brak zelfs zijn voet) zitten huilend 

van geluk op de bank. We leven nog! JE MOET 

NOOIT OPGEVEN! Kort na de 1-1 fluit de scheids 

af. Strafschoppen. Hetzelfde patroon als bij Den 

Dungen. Maar: ‘’ Jongens, die de strafschoppen 

nemen, doe wat je moet doen en wat we getraind 

hebben, en als we alsnog verliezen, wij zijn mega 

trots op jullie!’’ 

Luuk Schenkels hanteert dezelfde tactiek als bij 

Den Dungen. Ik kies bij elke penalty mijn sterkste 

kant. De Raven begint. De Raven lijkt mentaal 

geknakt door de late 1-1 . De eerste penalty gaat 

huizenhoog over. Vervolgens schiet Heeze beide 
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je vertellen, ik was niet de enige. Bram neemt de 

penalty alsof het zijn 3000e penalty uit zijn carrière 

was en schiet hem beheerst binnen. Een enorm 

feest barst los. Heeze JO13-1 wint de beker. 

Verdriet, vreugde, spanning: het kwam allemaal in 

een korte tijd voorbij. Het was een hele bijzondere 

en mooie gebeurtenis. Het feest was enorm groot. 

Ik hoop dat iedereen vanaf nu bekerwedstrijden 

serieus neemt. Bekervoetbal is grandioos mooi!

strafschoppen raak. 2-0 dus. De 2e penalty van 

De Raven gaat naar de sterke hoek van Luuk. 

Een uiterste krachtinspanning zorgt ervoor dat 

Luuk de strafschop pakt! Luuk gaat de bij de 3e 

penalty (net als bij alle andere) zijn tegenstander 

intimideren. Echter, De Ravenspeler weet wat Luuk 

zijn sterke hoek is. Dus hij kiest de andere. Luuk 

wist hoe de penaltynemer dacht en kiest voor 

deze keer de andere hoek. Ook die pakt Luuk! 

Heeze staat op matchpoint. Bram Oberndorff gaat 

naar de stip. Mijn hart zat inmiddels niet meer 

in mn keel maar die lag al op m’n tong. En ik kan 
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 en industriële, stoere uitstraling.
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Volg de website voor informatie over het nieuwe seizoen 2019-20

Penaltybokaal

Tijdens de Clubdag op 8 juni j.l. werd er gestreden om de penaltybokaal door deze pupillen: 

Julie Verberne (JO8-1), Olivier Schoemans (JO8-2), Niek Baselmans (JO9-1), Mats Trouwen (JO9-2), Djimmy Hoefsloot (JO9-3), Anouk Adang 

(JO9-4), Ian van Stiphout (JO10-1), Olivier Henning (JO10-2), Sylvano Scheepers (JO10-3), Pim de Graaff (JO11-1), Daan Baselmans (JO11-2). 

Na de strafschoppen-serie was er in de categorie JO8 & JO9 een gelijkspel. De twee pupillen waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Na 

een spannende shoot-out werd  Niek Baselmans (JO9-1) eerste en Julie Verberne (JO8-1) tweede. 

In de categorie JO10 & JO11 was er direct na de strafschoppen-serie een winnaar. Winnaar Daan Baselmans (JO11-2) wist al zijn 

strafschoppen te verzilveren. Op de voet gevolgd door de nummer twee in de poule Olivier Henning (JO10-2). Felicitaties aan de 

broertjes Baselmans. Voor de winnaars was er een heuse bokaal voor in de prijzenkast. Uiteraard was er ook  alle andere deelnemers 

een aandenken. 

Dank aan de keeper van Heeze 2, Teun Faes, die tijd heeft vrij willen maken! 
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Ivo Moerenhout valt weer in de 
prijzen op ED Sportgala

Wat een klasbak is Ivo Moerenhout. Voor het tweede jaar 

op rij is hij op het ED Amateurvoetbalgala gekozen tot beste 

speler in de regio Eindhoven. Daarnaast was hij ook weer 

topscorer, wat hem zijn tweede Coen Dillen Trofee, de 

Gouden Schoen, opleverde. De prijzen werden uitgereikt 

door Willy van der Kuilen.  Ivo van harte gefeliciteerd!!!!

Geboren: James van Essen

Op 17 april 2019 werden Ralph en Sandra van Essen trotse 

ouders van zoon James. Hun dochter Noa Rose is reuze blij 

met haar broertje. Wij wensen Ralph en Sandra heel veel 

geluk met hun gezin.

CLUBPAGINA

Nacompetitie: JO19-1

RKSV Heeze JO19-1 speelde afgelopen seizoen voor het eerst 

in de geschiedenis in de 4e divisie. Dat het lastig zou worden 

in deze hoge klasse, was vooraf een feit. Toch hebben onze 

jongens het heel goed gedaan. Boven verwachting zelfs. 

Ondanks een moeilijke start wegens onderbezetting, hebben 

ze het vrijwel alle tegenstanders lastig kunnen maken. En 

met een beetje meer mazzel en minder pech op enkele 

momenten, hadden ze zich safe kunnen spelen. Onze 

mannen haalden de nacompetitie; helaas strandden ze in de 

eerste ronde. Volgend seizoen komt JO19-1 weer uit in de 

hoofdklasse. Toch zijn complimenten aan de hele JO19-1 op 

zijn plaats. Bij deze!

In memoriam: Piet Smulders

Op 18 mei 2019 is Piet Smulders (83) overleden. Piet was 

een bekend gezicht op Het Lambrek. Gedurende vele jaren 

was hij vrijwilliger bij RKSV Heeze. Véle jaren was hij actief als 

scheidsrechter, bij de jeugd, senioren en bij het G-voetbal. 

Ook floot hij op toernooien. 

Piet was ook met veel plezier lid van onze beroemde 

Maandagploeg, waarmee hij elke week de oh zo 

noodzakelijke praktische klussen op ons sportpark verrichtte. 

Piet maakte samen met zijn in 2016 overleden partner Leny 

de kleedlokalen schoon. Piet was elke week present, tot zijn 

gezondheid verslechterde en het niet meer ging. De laatste 

jaren bracht Piet door in een verpleeghuis. 

Wij wensen zijn kinderen Anita, Piet-Hein en Daniël, hun 

partners en kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

LINK wenst iedereen een 
fijne zomer!
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.
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Spelersinterviewtjes op het veld na het laatste 

fluitsignaal leveren zelden boeiend materiaal op. De 

vragen zijn er eerlijk gezegd ook niet naar: "Waarom 

liep het vandaag niet?". "Beschrijf die goal eens". 

"Wat ging er door je heen". De antwoorden leveren 

gemompel, onsamenhangende zinnen en gegrom 

op: "Hun hadde na de goal een hwmkal en dus 

dachten wij bwoeffen maar nie dus". Het vocabulair 

is niet groter dan dat van een achtjarig kind. Maar 

dat geeft niks als je net anderhalf uur hebt gebuffeld. 

We nemen het ze niet kwalijk. Het is een misverstand 

dat je spelers net na een wedstrijd als ze nog op het 

veld staan vragen moet stellen. Dat kan gewoon niks 

anders dan nietszeggende teksten opleveren met 

het gezicht van een veenlijk waarbij ze na elke vraag 

ergens aan hun hoofd beginnen te krabben. Je kunt 

net zo goed een gesprek met een gnoe aangaan. 

Het wordt pas echt erg als de gesprekjes 

plaatsvinden na het douchen. Dan heeft zo'n 

voetballer ineens een pantalon en een colbert 

aan. De teksten blijven hetzelfde, maar nu vallen 

ze door de mand met hun gegrom. Van een vent 

in een kostuum verwacht je toch ietsepietsje 

verstandiger teksten. Ziyech gezien na de wedstrijd 

tegen Tottenham? Met die rare bril. Ik had hem 

aanvankelijk niet eens herkend. Zo'n bril verwacht je 

bij een poelier in Moergestel. Het gemompel kwam 

nu ineens heel raar over. 

Ook zoiets raars: spelers die uit de kleedkamer 

komen hebben ondertussen heel veel aandacht 

geschonken aan hun haar. Niet allemaal. Mathijs 

de Ligt droogt gewoon zijn kop af en dat was het 

dan. Frenkie gaat even met zijn hand door zijn haar 

en laat het daarbij. Donny van de Beek is dan wel 

erg hoog opgeschoren, maar besteedt daar verder 

geen aandacht aan. Wat is dat trouwens met dat 

hoogopgeknipte haar. Paul Pogba kan het hebben, 

maar de rechtsback van Excelsior ziet eruit als een 

Oostenrijkse nazi. Het werkt op de lachspieren. 

Maar ik zag ook een gast met een zwart geverfde 

piratenbaard en hij keek erbij alsof hij voor zijn land 

wilde sterven. Wie gaat er nou na een wedstrijd en 

COLUMN GRASPOL

half uur voor de spiegel staan om zichzelf een coupe 

camembert aan te meten. Wat is er met die gasten? 

In kleedkamers van voetbalclubs horen helemaal 

geen spiegels te hangen.

Nog zoiets. Voor en na de wedstrijd in de kleedkamer 

keiharde muziek afspelen. Dat zou goed zijn voor de 

sfeer. Nou dat is niet zo. Minstens het halve team 

heeft een hekel aan die pokkeherrie. Ik ook. Maar ze 

zeggen er niks van. Hoe pak je zoiets aan? 

Ik heb er iets op gevonden: als die takkeherrie 

achterwege zou blijven, zou ik na elke wedstrijd 

een rondje ice-tea geven. Deal. Het was een rustig 

seizoen (en ik ben failliet). Als de club voor het 

komend seizoen een algeheel verbod uitvaardigt 

om geluidsapperatuur te gebruiken in en buiten 

kleedlokalen, geef ik de hele kantine een rondje (op 

een rustig moment).

Graspol

GEGROM
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Dinsdag 6 juni begonnen de dames van 

Nederland aan hun tweede WK voetbal 

ooit. In 2015 deed Nederland voor het eerst 

mee aan het grote toernooi, het werd toen 

uitgeschakeld in de achtste finales door 

de wereldkampioen Japan. Maar door het 

onverwacht winnen van het EK 2017 wordt er 

nu meer van de meiden verwacht dan in 2015.

Het toernooi wordt deze zomer gehouden in 

Frankrijk. De wedstrijden worden verdeeld over 

heel het land. Nederland zit in groep E samen 

met Kameroen, Nieuw-Zeeland en het sterke 

Canada dat genoteerd staat als nummer 5 beste 

dameselftal ter wereld waar Nederland 10e staat.

Nederland begint de eerste wedstrijd tegen Nieuw-

Zeeland, de nummer 20 van de wereldranglijst. 

Op papier hoort Nederland zo’n wedstrijd 

makkelijk te winnen, maar niks is minder waar. 

De Nieuw-Zeelanders begonnen sterk aan de 

wedstrijd, waardoor Nederland een stroeve en 

JEUGDREDACTIE
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WK VROUWENVOETBAL 2019
moeilijke openingsfase kende. Gelukkig werd er 

uiteindelijk niet gescoord en kwam Nederland 

ook aan voetballen toe. In de tweede helft begon 

het beetje bij beetje beter te lopen, maar het was 

nog steeds niet goed en genoeg wat onze dames 

lieten zien. Nederland staat erom bekend een 

van de beste aanvallen van de wereld te hebben. 

Uiteindelijk kopte de invalster Jill Roord de bal in 

de 92e minuut binnen, normaal staat Roord in de 

verdediging maar ze ging toch mee naar voren 

en knikte de bal mooi het doel in. Nederland had 

de eerste belangrijke groepswedstrijd met 1-0 

gewonnen!

De tweede groepswedstrijd moest gespeeld 

worden tegen Kameroen. (49e van de wereld) dat 

ook voor de tweede keer meedeed aan het WK. 

Nederland speelde voor de tweede keer dit WK 

geen top wedstrijd, maar creëerde deze keer wel 

meer kansen dan de eerste wedstrijd. Vijf minuten 

voor het rustsignaal maakte de rechtsbuiten 

van Nederland, Van de Sanden, een goede actie 
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buitenom en gaf ook een strakke voorzet waar 

de beste vrouwelijke speelster van de Premier 

league 2019 alleen maar tegen aan hoefde te 

lopen. Viviane Miedema werd daarmee all time 

topscoorder van het Nederlands elftal, alleen 

deelde ze dat nu nog met Manon Melis. 

Amper 2 minuten later schatte keepster Van 

Veenendaal de bal helemaal verkeerd in waardoor 

een speler van Kameroen de bal voor open doel 

binnen kon schuiven. Het stond voor rust ineens 

geen 0-0 meer, maar 1-1.

Maar gelukkig kwam daar ook alweer verandering 

in. Zo’n drie minuten na rust bedacht Nederland 

een slimme variant bij een vrije trap, waardoor 

de bal goed voorgegeven kon worden en de 

Nederlandse Leeuwin, Dominique Bloodworth, 

haar eerste interland doelpunt kon maken, 2-1.

7 minuten voor het einde werd de zege dan 

officieel veiliggesteld. Na een mooie dieptebal van 

Beerenstein kwam Miedema alleen voor de goal te 

staan. Ze schoot de bal goed buiten bereik van de 

keepster de goal in. Viviane Miedema is nu, al op 

22-jarige leeftijd ,de all time topscoorder van het 

Nederlands vrouwenelftal. De wedstrijd eindigde 

in 3-1!

De dames zijn nu al zeker van de volgende ronde 

en wie weet hoever ze deze keer gaan komen. 

Kunnen ze misschien weer verrassen. Ik hoop het!
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