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Onze kracht
zit in creatie
met resultaat.
Van logo ontwerp tot belettering van je auto en van 
websites tot gekoppelde inschrijfsystemen. Je kunt het
zo gek niet bedenken of we kunnen het visueel en 
technisch realiseren. Wij geloven in de mix techniek, 
creatie en communicatie en zijn hierdoor op een breed 
terrein inzetbaar. Offline en online, alles kan!
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De titel klinkt een beetje zwaarmoedig, 
maar eerlijk gezegd is dat ook zo 
bedoeld. Natuurlijk hebben we allemaal 
last van de corona maatregelen. Op dit 
moment denken we aan sluiten van 
kantine en kleedkamers. Ongekend 
in onze historie, maar waarschijnlijk 
noodzakelijk. Eerst en vooral hebben 
we natuurlijk de wettelijke regels, maar 
daarnaast ook ongewenst gedrag. En 
aangezien we geen politiemensen of 
boa’s in dienst hebben, maar gewoon 
goedwillende vrijwilligers, rest ons niks 
anders dan een stevig standpunt in te 
nemen.

Maar we hebben ook last van het dalende 
aantal mensen wat de club draaiend houdt. 
We zijn nu bezig met het inschakelen 
van selectiespelers voor het fluiten van 
jeugdwedstrijden, lagere senioren fluiten 
zelf, we hebben lockers voor de materialen 
zodat we geen of minder materiaalmensen 
nodig hebben. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Maar feit is dat vrijwilligers 
uitstromen vanwege leeftijd en vanwege 
het feit dat het steeds lastiger is om het 
iedereen naar de zin te maken. Vrijwilligers 
hebben geen zin meer in “gedoe”.

En uiteraard helpt de vergrijzing van het 
vrijwilligerskorps niet mee.
Daarom doe ik toch nog maar een oproep 
richting jongere leden, om toch vooral mee 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT
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te denken over hoe de club verder kan.
Als we zaken niet meer met vrijwilligers 
geregeld krijgen, dan zullen we één of 
meerdere verenigingsmanagers moeten 
gaan aanstellen. Het is niet moeilijk om 
te bedenken dat dit ten koste van forse 
contributieverhogingen gaat of een veel 
lagere servicegraad tot gevolg heeft.

En we hebben het over kleine, maar 
belangrijke taken (die soms ook per team 
opgepakt kunnen worden). Voorbeelden: 
loten verkopen, entree heffen, koffie/
thee schenken tijdens de rust van Heeze 1, 
ballen oppompen, selectiemanager, 
kledingcommissie, scheidsrechters, 
bezetting wedstrijd-secretariaat jeugd en 
senioren, etc, etc, etc.

Mensen, help de club runnen.

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

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert
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Rood-groen hart
Wie kent hem niet, Tomas Nijssen een rasechte 
Heezenaar en in sportief opzicht opgegroeid met 
een rood-groen hart. Reeds op zeer jonge leeftijd 
als vanzelfsprekend lid geworden van ons clubke en 
als aspirant-, junior- én seniorlid vrijwel alle teams 
doorlopen welke de RKSV Heeze rijk is. 

Hoewel elders het jeugdvoetbal doorlopen, behoort 
ook compagnon Ralph van Essen tot diegene met een 
rood-groen hart, zeker nadat hij enkele jaren terug tot 
selectiespeler werd verkozen. 

Tot op dit moment trachten Tomas en Ralph nog 
steeds - en met wisselende successen - hun wekelijkse 
sportieve bijdrage te leveren aan het team van Heeze 
3, de subtop binnen de RKSV Heeze. Ambities om 
door te stoten tot de echte top in het amateurvoetbal 
bleven achterwege doch worden momenteel ten volle 
aangewend om te scoren in hun maatschappelijke 
carrière. En met succes, getuige onderstaande 
samenvatting:

HOE IS HET ZO GEKOMEN
Na de middelbare schoolopleiding vond Tomas een 
leuke en aantrekkelijke baan bij een snel groeiend 
online marketing bureau alwaar hij de fijne kneepjes 
van het vak al snel onder de knie kreeg. En wat doe je 
dan als je de materie tot in de puntjes beheerst en jouw 
vleugels uit wil slaan ? Juist, dan begin je een eigen 
bedrijf. En zo verging het ook Tomas Nijssen die in 2015 
besloot om deze stap te nemen welke leidde tot de 
oprichting van WEBZIES, een nieuw, fris en gedreven 
Online Marketing Bureau dat hij destijds vestigde in de 
Oude Stationsstraat in Heeze, niet lange tijd daarna 

WEBZIES
versterkt middels de aanstelling van mede-eigenaar en 
compagnon Ralph van Essen. 
 
Na amper een jaar groeiden zij op dit adres reeds 
uit hun voegen en besloten te verhuizen naar een 
geschikter pand in de Tongelresestraat 60F te 
Eindhoven, het bruisende marketinghart van de regio, 
om aldaar het bedrijf verder te ontwikkelen. Inmiddels 
wordt WEBZIES alweer gerund door 6 medewerkers.

WAT IS ONLINE MARKETING ?
Online marketing is het vakgebied dat zich, uitsluitend 
via de digitale snelweg, bezighoudt met het 
overbrengen van de waarde van een merk, product of 
dienst aan de markt, met het doel om zo veel mogelijk 
van de betreffende producten of diensten te verkopen.

KLANTEN
Bij WEBZIES draait alles om tevreden klanten die - 
middels de juiste ondersteuning van WEBZIES - deze 
tevredenheid vervolgens op hun klanten overbrengen. 
De kunst is om klanten op de juiste momenten te 
bereiken om vervolgens deze klanten op een effectieve 
manier te interesseren en hun beslissingen te triggeren. 
Of hen dat lukt ?  Kijk voor de aardigheid eens op hun 
zeer professionele website www.webzies.nl en bezoek 
de reviews over dit bedrijf. U zult verbaasd staan en 
overtuigd zijn !

Namens de RKSV Heeze dank ik Tomas Nijssen en Ralph 
van Essen van WEBZIES voor hun medewerking en 
financiële ondersteuning en wens hun alle succes voor 
de toekomst.
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Als ik bij het appartement van Jo kom, zie 
ik al meteen dat hij zich goed voorbereid 
heeft op ons gesprek. De tafel ligt bezaaid 
met aantekeningen, foto’s en boekjes. Jo 
steekt meteen enthousiast van wal met 
allerlei verhalen over de club, waarin hij 
in bijna 75 jaar tijd zoveel functies heeft 
vervuld. Aan de telefoon had Jo me al 
gezegd dat hij enorm had uitgekeken naar 
de viering van het 90-jarig bestaan van de 
vereniging, waarvan hij zelf al bijna 75 jaar 
onafgebroken lid is. De ene na de andere 
anekdote uit het rijke clubverleden van Jo 
passeert de revue en mede door de vele 
foto’s en het andere zorgvuldig bewaarde 
materiaal krijg ik een mooi beeld van het 
voetballeven van Jo.

HET BEGIN
Hoe het allemaal begonnen is bij RKSV 
Heeze is mooi te lezen in het dankwoord 
dat Jo op 3 januari 2016 uitsprak ter 
gelegenheid van de viering van zijn 
70-jarig lidmaatschap. Hierin vertelt hij 
tot in detail zijn eerste kennismaking 
met de club. Jo is geboren en getogen 
in de Kapelstraat op de plaats waar nu 
bloemenzaak Cooijmans gevestigd is. Dit 
stukje ‘oud-Heeze’ was destijds een zeer 
kinderrijke buurt en Jo denkt ook met 
veel plezier aan die tijd terug. “Sport trok 
mij toen al zeer aan en ik hoorde, dat er 
aan de Somerenseweg gevoetbald werd 
en ik wilde op zondag graag gaan kijken. 
Helemaal naar de Somerensweg was een 
heel eind en niemand wilde verder met me 
mee,” herinnert Jo zich. Een step of fiets 
was er niet, waarop mijn vader zei: “Ga 
dan maar lopen!” Zogezegd, zo gedaan en 
dan volgt tot in het kleinste detail de hele 
routebeschrijving van de Kapelstraat naar 
het voetbalveld aan de Somerenseweg: 
naar de Boslaan, over de eerste brug 
(Dommel), langs de gracht tot de 2e brug 
(Aa), dan rechtsaf voor de ijskelder door 
over het bospad met struikgewas tot 
aan de ‘Krombrug’ en dan richting ‘de 
Waarden’, vervolgens een smal voetpad 

dat uitmondt op de Somerenseweg, die 
oversteken en daar was het voetbalveld. 
Daar aangekomen voegt hij zich tussen 
de aanwezigen en hoort daar een vrouw 
roepen: “Hup, Vitesse!” Zo kwam Jo te 
weten dat de club destijds Vitesse heette 
(later VV Heeze en nu dus RKSV Heeze). 
Jo gaf zich al vrij snel op als lid en voor de 
jongsten werd een groepje bijeengeraapt 
om samen te kunnen voetballen. Vanaf dat 
moment zou Jo diverse elftallen in de jeugd 
doorlopen tot aan de A1. Daarna werd hij 
jeugdleider en ook scheidsrechter. “Een 
van de jongens uit mijn buurt, Gerrit van 
Eersel, was ook leider en we trokken veel 
met elkaar op. We moesten ook samen in 
militaire dienst en toen stopte Gerrit als 
leider, maar ik ging door. In die tijd kregen 
we ook allebei verkering. Gerrit kreeg toen 
verkering in Hapert en was bijna een halve 
dag onderweg als hij naar zijn meisje ging 
(en ook weer terug) en dat was een hele 
reis in die tijd,” weet Jo zich nog goed te 
herinneren. Mijn grootmoeder zei toen 
tegen mij: “Ge moet de schoorsteen van je 
meisje zien roken.” ”Die wijze raad heb ik 
ook opgevolgd.”, voegt Jo hier nog aan toe.

DIVERSE FUNCTIES BINNEN DE 
VERENIGING
Zoals gezegd is Jo als speler, jeugdleider 
en scheidsrechter actief geweest binnen 
de club, maar hij zou in de loop der jaren 
nog veel meer taken op zich gaan nemen  

JO BOSMANS:
EEN LEVEN LANG
RKSV HEEZE
Het is een zonnige julidag als ik me meld bij het 
Nicasiushuis voor een gesprek met Jo Bosmans. 
Aanvankelijk stond dit gesprek al in april gepland in 
verband met het 90-jarig jubileum van RKSV Heeze, maar 
toen was vanwege de coronamaatregelen een bezoek 
onmogelijk. Bij de receptie zijn ze al op de hoogte van mijn 
komst. “Er komt vandaag iemand van de voetbalclub om 
mij te interviewen,” had Jo daar al laten weten. 
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binnen de club. Jo vertelt, dat hij jarenlang 
penningmeester is geweest en in die 
hoedanigheid nog meegewerkt heeft aan 
een transfer van een Heeze-speler naar 
een profclub (waarover later meer). Ook 
is hij nog drie keer ad interim-voorzitter 
van de club geweest. We hebben hier 
dus te maken met een clubman in hart 
nieren en op 30 augustus 1974 is Jo ook 
als erelid van RKSV Heeze benoemd. Voor 
zijn vele verdiensten voor de club kreeg 
hij bovendien op 22 juni 1979 uit handen 
van dhr. Bekkers van de KNVB een ‘Oscar’ 
uitgereikt. Ook is Jo tussendoor nog lid 
geweest van de jubileumcommissie van het 
50-jarig bestaan in 1980. Tegenwoordig 
is Jo nog steeds zeer begaan met het wel 
en wee van de club. Hij is nog vrijwel elke 
zondag een graag geziene gast bij de 
wedstrijden van het eerste en op zaterdag 
bij de jeugdwedstrijden. Ook volgt hij het 
reilen en zeilen van de club nog steeds op 
(positief) kritische wijze. Zo herinner ik me 
nog dat Jo jaren geleden, toen Heeze 1 
zich ergens in de onderste regionen van de 
vierde klasse bevond (iets wat momenteel 
moeilijk voor te stellen is), op de Algemene 
Ledenvergadering zijn zorg uitsprak over 
de prestaties van het eerste. Het eerste 
elftal was immers het uithangbord van 
de vereniging en een goed presterend 
eerste zou een positieve uitwerking op 
de hele vereniging hebben. Dit illustreert 
zijn betrokkenheid die er tot op de dag 
van vandaag nog is. In januari 2021 hoopt 
Jo te vieren dat hij maar liefst 75 jaar 
onafgebroken lid is van RKSV Heeze. Een 
historisch moment om naar uit te kijken.

TRANSFERPERIKELEN
Met zichtbaar genoegen vertelt Jo nog 
een mooie anekdote over een heuse 
transfer van een Heeze-speler naar het 
profvoetbal. Bij de invoering van het 
profvoetbal in Nederland in 1954 was 
‘De Valk’ uit Valkenswaard een (zeer) 
bescheiden profclub en men had wel 
interesse in Heeze-speler Sjef Maas. Als 
penningmeester was Jo betrokken bij deze 
verkoop. De onderhandelingen verliepen 
nogal moeizaam, omdat de ‘De Valk’ niet 

verder wilde gaan dan een transferbedrag 
van 600 gulden. Omdat Sjef in militaire 
dienst zat, zou hij slechts om de week 
kunnen meespelen en dat rechtvaardigde 
alleszins een gelimiteerde transfersom. 
‘De Valk’ kon immers maar voor de helft 
van de tijd over Sjef beschikken, omdat 
hij ook moest wachtlopen bij de kazerne. 
Uiteindelijk werd de overgang beklonken 
in de keuken van toenmalig secretaris 
Dré Verest in aanwezigheid van voorzitter 
Tini van Lierop en Jo in zijn hoedanigheid 
als penningmeester. Pas een paar jaar 
geleden bleek dat Sjef gewoon elke week 
gevoetbald had bij ‘De Valk’ en er dus 
helemaal geen sprake had hoeven te zijn 
van een gelimiteerde transfersom. Jo kwam 
hierachter toen hij enkele jaren geleden 
een uitwedstrijd van Heeze 1 bezocht in 
Oisterwijk en daar Sjef Maas tegen het 
lijf liep. De legendarische transfer kwam 
natuurlijk ter sprake en Sjef vertelde, dat 
hij alle wedstrijden gewoon meegespeeld 
had. Hoe was dit mogelijk? Hij moest toch 
om de week in het weekend op de kazerne 
zijn? Ruim 50 jaar later kon Sjef aan Jo 
onthullen hoe hij dit voor elkaar gekregen 
had: met een deel van het geld dat hij bij 
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‘De Valk’ verdiende, betaalde hij steeds een 
vervanger om in zijn plaats wacht te lopen.

BESTUURSVERGADERINGEN
Dat er vroeger veel, lang en niet altijd 
even efficiënt vergaderd werd, staat Jo nog 
zeer helder voor de geest. Soms kwam er 
gewoon geen einde aan de vergaderingen 
en het was niet ongebruikelijk, dat dezelfde 
vergadering een week later nog eens 
overgedaan werd. Zo werd er in de jaren 
vijftig, toen Jo penningmeester was, vaak 
bij voorzitter J.H. Peeters vergaderd. Jo 
merkt nog op dat J.H. Peeters ooit als 
erelid van de vereniging benoemd is, 
maar dat zijn naam onjuist op het bord 
in de bestuurskamer vermeld is. Daar 
staat wel de naam van het lid L. Peeters, 
maar dat zou feitelijk onjuist zijn, aldus 
Jo. Dit illustreert maar weer eens zijn niet 
aflatende betrokkenheid voor de club. Toen 
J.H. Peeters als voorzitter werk opgevolgd 
door Th. Vlijmincx, veranderde de wijze 
van vergaderen drastisch. Er werd door 
de nieuwe voorzitter bepaald, dat een 
vergadering bij hem thuis in Eindhoven tot 
uiterlijk 22.30 uur mocht duren. Daarna 
moest er gekaart worden.

JEUGDLEIDER MET EEN BOEKJE
Van alles wat Jo heeft binnen de vereniging 
gedaan heeft, is jeugdleider waarschijnlijk 
datgene geweest waarvan hij het meeste 
genoten heeft. Dat is althans mijn indruk 
als ik hem daarover vol passie hoor 
vertellen. Jo was geen jeugdleider die per 
se die elftallen met de beste voetballers 
moest begeleiden. Het ging hem er vooral 
om dat er met plezier gevoetbald werd, 
maar daarbij werd wel de nodige discipline 
verwacht. Er komt een boekje op tafel 
over het seizoen 1976-1977 toen Jo leider 
was van D5. Als ik het boekje doorblader, 
herken ik veel namen, maar nog meer sta ik 
versteld van de informatie die in het boekje 
staat. Werkelijk alles wat er in dit seizoen 
gebeurd is met Heeze D5 heeft een plaatsje 
gevonden in dit boekje en het biedt zo 
een schat aan informatie. Alle wedstrijden 
staan keurig op datum gerangschikt, maar 
daar blijft het niet bij. Behalve de uitslagen, 

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

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

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN
STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

staat er ook bij hoe de opstelling was en 
dan niet alleen die voor rust maar ook die 
na de rust. Verder kunnen we lezen, wie 
de scheidsrechter was en wie er gescoord 
hadden. 

Ook staat erbij welke spelers er gewisseld 
waren. Saillant detail is, dat er ook vaak 
vermeld wordt, waarom een speler in die 
wedstrijd een reservebeurt kreeg. Dit was 
niet altijd omdat hij toevallig die wedstrijd 
aan de beurt was, maar het kon ook een 
heel andere reden hebben zoals te laat 
verschijnen bij een training of wedstrijd, 
onvoldoende inzet, wangedrag bij training 
of wedstrijd (bv. een grote mond). Ik lees 
zelfs dat een speler een keer een extra 
reservebeurt kreeg omdat hij zich met de 
fiets op weg naar een uitwedstrijd niet 
aan de regels hield. Soms staan er bij 
een wedstrijd nog andere opmerkingen 
genoteerd zoals na een uitwedstrijd bij 
‘De Spechten’. De door de thuisploeg 
aangestelde scheidsrechter floot toen veel 
te vroeg af om zo de punten in Eindhoven 
te kunnen houden. Daarnaast staat er in dit 
boekje alles over het seizoen 1978-1979. 
Nu gaat het over Heeze C4, dat dit seizoen 
kampioen werd. Na het seizoen 1978-
1979 neemt Jo na 25 jaar op 22 juni 1979 
afscheid als jeugdleider van RKSV Heeze. 
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Het bestuur regelde een afscheidsreceptie, 
waarbij vele bezoekers aanwezig waren. 
Een lijvig fotoalbum herinnert aan dit 
afscheid, waarbij Jo, zoals al eerder 
gememoreerd, van de KNVB afd. Noord-
Brabant de ‘Oscar’ kreeg uitgereikt. 

NA 24 JAAR WEER OPNIEUW 
JEUGDLEIDER
Kleinzoon Floris ging voetballen in 2003 in 
F2 (zeven spelers) en er was op dat moment 
geen leider voor zijn team. Na 24 jaar 
begon het toch weer te kriebelen en werd 
Jo weer opnieuw jeugdleider samen met 
zijn zoon Eric. Heeze F2 werd kampioen en 
promoveerde. Er kwamen nieuwe spelers 
bij, want het werd nu een elftal. Met deze 
nieuwe spelers werd het team steeds beter 
en er zouden nog zes kampioenschappen 
gevierd worden

SPORT EN POLITIEK
Natuurlijk kunnen we in een artikel over Jo 
Bosmans niet besluiten zonder gewag te 
maken van zijn politieke carrière. Jo was 

maar liefst 26 jaar actief in de  
gemeenteraad van Heeze. Hij was raadslid, 
wethouder en zelfs loco-burgemeester. 
Om alle schijn van belangenverstrengeling 
te voorkomen, besloot Jo uit het bestuur 
van RKSV Heeze te stappen. Hij geeft 
aan, dat hij vanaf dat moment in het 
gemeentebestuur veel voor de vereniging 
heeft kunnen betekenen. 

BOEK
Jo heeft een boek geschreven over zijn 
jeugdig leven tot nu toe. Hierin wordt 
uitgebreid beschreven wat hij allemaal 
heeft meegemaakt en daaruit blijkt 
duidelijk zijn betrokkenheid bij de Heezer 
gemeenschap in zijn algemeenheid. Het 
boek is gelardeerd met maar liefst 80 foto’s.

TOT SLOT
De ochtend is voorbijgevlogen en we halen 
nog wat gezamenlijke herinneringen op 
over wat we zoal meegemaakt hebben 
binnen de club. Zo weet ik nog goed dat Jo 
toen ik als negenjarige lid werd van RKSV 
Heeze na de aanmelding op huisbezoek 
kwam om uit te leggen wat er allemaal 
kwam kijken bij zo’n lidmaatschap. Op 
zaterdag was Jo ook altijd langs de lijn te 
zien. Als jeugdspeler heb ik hem vroeger 
dus ook regelmatig gezien bij wedstrijden 
van de elftallen waarin ik speelde en zo 
heb ik toen ook veel met hem te maken 
gehad. We praten nog even door over alles 
wat er zoal speelt binnen de vereniging 
en nadat ik een uitgebreide rondleiding 
door het Nicasiushuis heb gekregen, is het 
al middag geworden. Deze ochtend heeft 
het maar weer eens bevestigd: Jo is nog 
meer dan voor 100% betrokken bij RKSV 
Heeze. We hebben hier te maken met een 
clubman die trots is op de vereniging, maar 
zeker ook met een vereniging die trots mag 
zijn op een unieke clubman.
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START SEIZOEN HEEZE 1
TEKST: NICO VAN DER PALEN  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

START NIEUWE 
SEIZOEN 2020-2021 
VOOR HEEZE 1
Na het onverwachte en ongewone 
slot van het vorige seizoen (wat dan 
wel weer klassebehoud voor ons 
vaandelteam inhield), begonnen we 
gewoon aan het seizoen 2020-2021. 
Nou ja, wat heet gewoon. Een periode 
van gedwongen rust, zonder trainingen 
en wedstrijden, is niet het ideale 
uitgangspunt voor een goede start. 
Ook de extra regels en voorschriften 
in verband met het coronavirus (de 
naam is dan toch gevallen) waren niet 
bevorderlijk voor een normale gang van 
zaken. LINK sprak hierover met Ronald 
Tielemans en Marius Methorst, de beide 
trainers van RKSV Heeze 1. 

Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: was het moeilijk om onder deze 
omstandigheden de draad weer op te 
pakken? Nee eigenlijk niet, was hun beider 
mening. Toen begin juli de regels zodanig 
versoepeld werden dat er kon worden 
begonnen met de trainingen, hadden we 
weinig of geen last van de coronaperikelen, 
behalve dan het niet kunnen douchen na 
afloop. De opkomst was goed en de spelers 
waren gretig tot fanatiek. Ze mochten weer! 
Later werd het wel wat minder, maar nog 
steeds gingen ze er goed tegen aan. En 
toen ze ook weer mochten douchen, leek 
het steeds meer ‘normaal’ te worden. 
Er werd uitgekeken naar de eerste 
oefenwedstrijden. Men wilde weten waar we 
stonden, hoe ver we waren. Op 8 augustus 

DE SPELERS
WAREN GRETIG
TOT FANATIEK,
ZE MOCHTEN WEER!
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was het zover. Thuis tegen Heeswijk beten 
ze het spits af. Er werd nog gewonnen ook. 
De beide volgende potjes bij en tegen 
Brabantia en Rhode gingen verloren, 
Maar op zich was dat minder erg. Er werd 
wedstrijdritme opgedaan, daar was het om 
begonnen, daar waren die wedstrijden voor. 
De drie volgende weekenden zal het 
serieuzer worden. Drie wedstrijden in 
de poule voor de districtsbeker. We 
zullen gaan om te winnen en dus niet 
met de instelling dat het veredelde 
oefenwedstrijden zijn. Het opdoen van 
nog meer wedstrijdritme is een gunstig 
bijeffect, maar het is toch echt de 
bedoeling om de poulefase door te komen. 
Als er daarna meer resultaten komen, dan 
is dat mooi meegenomen. We hebben 
twee jaar terug wel de smaak te pakken 
gekregen, toen we tot aan de finale 
kwamen. 
We hebben een bredere selectie van 
ruim veertig spelers en dan mag je ook 
betere spelers verwachten, zeker voor het 
doorselecteren van Heeze 1 en 2 en in iets 
mindere mate voor Heeze 3, al is er wel een 
wisselwerking met het derde afgesproken. 
De concurrentie is groter en dan zal 
iedereen scherper zijn om zijn plaats niet te 
verliezen. 

Het lijkt erop, dat we goede versterkingen 
voor de selectie hebben gekregen. 
Uiteraard uit de eigen jeugd (o.a. Tom 
Henselmans, Matthijs Veerman en Nick van 
Gerwen), maar ook een aantal spelers, die 
zich aanmeldde vanuit clubs buiten Heeze: 
Anthony de Haan (Braakhuizen), Sebastian 
Zoran, Filip Mihajlov (beide van Achilles ’29 
uit Groesbeek) en Willem van den Akker 
(Geldrop). Voor allen geldt natuurlijk wel, 
dat zij zich op de trainingen en tijdens 
wedstrijden dienen te bewijzen en laten 
zien dat ze een basisplaats verdienen. 

De lat voor de competitie wordt niet hoog 
gelegd, mede gezien de resultaten uit 
het vorige seizoen. We zullen constanter 

moeten spelen om uit de gevarenzone 
te blijven. Dat klinkt misschien niet erg 
ambitieus, maar is wel reëel en daar is 
iedereen bij gebaat. Ronald vraagt zich nog 
wel af, wie de regels inzake Corona bepaalt? 
Er zijn nl. nogal grote verschillen tussen de 
diverse clubs. Bijvoorbeeld in het gebruik 
van kleedlokalen en/of douches en in de 
kantines. En dat maakt het in zijn ogen 
nodeloos ingewikkeld. Er zouden meer 
eensluidende regels moeten gelden. 

De actualiteit: De resultaten van de 
eerste twee bekerwedstrijd waren een 
4-1 verlies bij Emplina en een klinkende 
5-0 overwinning op Erp. Gezien de andere 
uitslagen, kan bij een overwinning op 
Bekkerveld de eerste doelstelling al 
worden behaald: de poulefase van de beker 
doorkomen. Het zou zo maar kunnen.

START SEIZOEN HEEZE 1
TEKST: NICO VAN DER PALEN  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

HET OPDOEN VAN
WEDSTRIJDRITME

IS EEN GUNSTIG
BIJEFFECT.

WE ZULLEN
CONSTANTER 
MOETEN SPELEN
OM UIT DE
GEVARENZONE
TE BLIJVEN.
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Dit stukje gaat niet over voetbal. Niet 
over het spel, bedoel ik. Er bestaat maar 
één regel als je over voetbal schrijft: 
schrijf nooit over het spel. Wie over 
voetbal schrijft, hoe invoelend en goed 
gedocumenteerd ook, legt het altijd af 
tegen wat er op het veld gebeurt. Een 
actie van Messi moet je zien; daar kan 
geen geanalyseer tegenop. (Kan iemand 
dat misschien een keer tegen Jan van 
Halst zeggen). 

Het spelletje bestaat zo ongeveer 
honderdvijftig jaar. Het begon ooit als 
tijdverdrijf van balorige Engelse studenten. 
Inmiddels is het de grootste liefhebberij ter 
wereld. Het brengt enorme mensenmassa’s 
op de been, stort complete landen in diepe 
treurnis en iedereen is een kenner. Het 
is een gespreksonderwerp waar je in elk 
gezelschap - van de polier tot de paus - 
mee voor de dag kunt komen. Het is overal. 
Toen het schip The Endurance in december 
1914 in het ijs vast kwam te zitten en een 
gewisse dood in het verschiet lag, legde 
iemand twee jassen op het ijs en er werd 
gevoetbald (zo bleek uit het logboek 
dat later gevonden werd). Elders op 

datzelfde moment (begin 1e wereldoorlog) 
onderbraken Engelsen en Duitsers even 
hun moordpogingen op elkaar, verlieten 
voor even - het was tenslotte Kerstmis 
- de loopgraven en gingen een potje 
voetballen. (Wat ik me nog steeds afvraag 
is: had er iemand een voetbal mee naar 
de loopgraven genomen? Wat moet je 
daarmee? Het was toch niet te verwachten 
dat vijand best wel in zou zijn voor een 
potje voetbal).

Ik heb heel mijn jeugd bij ons in de straat 
doorgebracht. We hadden niet meer 
nodig dan een bal. In het speelkwartier 
op school deden alle jongens uit de 
hoogste klassen mee. Vanzelfsprekend. 
Alle mannen zijn ooit als jongen gaan 
voetballen, gewoon omdat ze dat leuk 
vonden, of omdat iedereen voetbalde. 
Voetballers zijn mensen die altijd zijn 
bleven spelen, en zijn erin geslaagd in iets 
waar iedereen naar verlangt: het bewaren 
van een stukje van je jeugd. Als mannen 
voetballen zijn het weer even jongens. 
Hoe dat met meisjes zit weet ik eigenlijk 
niet. Vandaar dat ik daar maar het zwijgen 
over toe doe. Voetbal is iets massiefs, iets 
mondiaals, maar het is geen monolitisch 

blok. Het is eerder een optelsom van 
talloze kleine geschiedenissen van 
afzonderlijke spelers. Doorgaans gaat 
mijn belangstelling uit naar die kleine 
geschiedenissen, naar details, naar rare 
bijzaken. Er zijn mensen die menen dat 
voetballers uitzonderlijke mensen zijn. 
Sommigen denken zelfs dat het belangrijke 
mensen zijn. Dat zijn ze volgens mij niet. 
Wel zijn er heel wat voetballers met een 
bijzonder verhaal. Vaak zijn het niet hun 
specifieke voetbalkwaliteiten die mij 
boeien - hoe graag ik er ook naar kijk - 
maar hun menselijke aardigheden en 
eigenaardigheden. 

In de Link kunnen scribenten heel 
ordelijk schrijven over weloverwogen 
gemaakte keuzen van onderwerpen. 
De selectie van mijn stukskes kenmerkt 
zich vrees ik door willekeur, gebrek aan 
consequentie en toeval. Toch meen ik dat 
er een gemeenschappelijke noemer is: 
het onbelangrijke detail dat het ondanks 
zijn futiliteit zo boeiend, komisch of 
aangenaam maakt. Het is net als met 
het spelletje zelf: het gaat nergens over, 
en toch boeit het me. Bijvoorbeeld dat 
Albert Stubbins de enige voetballer is 

die op een Beatles-album voorkomt (op 
de hoes van Sgt. Pepper). Zuid Amerika 
is vergeven van getalenteerde spelers 
die in de drugswereld en vervolgens in 
de gevangenis belanden. Onder Engelse 
voetballers die de mist ingegaan zijn 
bevinden zich relatief veel oplichters. 
Duitse uitgerangeerde voetballers plegen 
opvallend veel overvallen, Engelse 
voetballers zijn bovenproportioneel 
verslavingsgevoelig. In tegenstelling tot 
de Zuid Amerikanen verhandelen zij geen 
drugs, doch consumeren het slechts, 
hetgeen ertoe leidt dat hun lever vergroot 
is en de gokschulden hoog. Italianen raken 
dan weer vaker verzeild in de plaatselijke 
maffia.

In de meest barre Coronatijden gingen 
de verhalen door. Ook de kleine verhalen 
van een plaatselijk voetbalclubke. Altijd. 
Daarom is Link blijven verschijnen. Na 
maanden geen voetbal is het eindelijk weer 
begonnen. Ik zag er eerlijk gezegd wel naar 
uit. Geen voetbal is niks. Bij mij in de straat 
nam de jeugd alvast een voorschot op een 
nieuw seizoen. Dagelijks voetballen ze op 
straat. Ze hebben niet meer nodig dan een 
bal en vier jassen.

EEN BAL EN
VIER JASSEN

COLUMN
TEKST: ROB MUTSAERS

COLUMN
TEKST: ROB MUTSAERS
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RKSV HEEZE EN 
DOSL CONTINUEREN 
SAMENWERKING 
MEIDEN-
EN VROUWENVOETBAL
Ruim twee jaar geleden zijn RKSV Heeze 
en DOSL een samenwerking aangegaan 
voor het meiden- en vrouwenvoetbal. 
Recent heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden en is er tussen beide 
verenigingen toegezegd om de 
samenwerking te continueren.

Bijna drie jaar geleden is een werkgroep 
gestart om samenwerking te zoeken tussen 
de drie voetbalclubs van de gemeente 
op het gebied van het meiden- en 
vrouwenvoetbal. 

Uiteindelijk hebben RKSV Heeze en DOSL 
de handen ineen geslagen en zijn voor de 
samenwerking gegaan. Het belangrijkste 
doel was om samen meer voetballende 
meiden en vrouwen op de been te brengen 
om zo de continuïteit van het meiden- en 
vrouwenvoetbal te waarborgen.

Na ruim twee jaar de balans opmakende 
stelt de werkgroep dat de samenwerking 
binnen de werkgroep als zeer prettig en 
constructief is ervaren. De werkgroep, 
bestaande uit Piet Philipsen en Wim van 
Weert van DOSL en Monique Moerenhout, 
Kees de Weijer en Henk Thijssen van RKSV 
Heeze, kijkt in het belang van de meiden- 
en vrouwen en niet vanuit RKSV Heeze- of 
DOSL-perspectief. 

RKSV HEEZE
EN DOSL HEBBEN
DE HANDEN IN 
ELKAAR GESLAGEN
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Mede door de successen van de 
Oranje Leeuwinnen is het meiden- en 
vrouwenvoetbal de laatste jaren enorm 
gegroeid, ook bij RKSV Heeze en DOSL. 
Dat er voor het seizoen 2020-2021 
maar liefst vier meidenteams (één 
MO11, twee MO15 en één MO17) en drie 
vrouwenteams zijn ingeschreven voor de 
competitie zien we als een groot succes. 
We hopen zelfs te gaan nadenken over 
een vierde vrouwenteam. Het meiden- 
en vrouwenvoetbal wordt binnen beide 
verenigingen serieuzer genomen en heeft 
een plekje verworven. Dit maakt dat met 
vertrouwen een verdere ontwikkeling 
binnen beide verenigingen wordt tegemoet 
gezien.

Alhoewel de voetballende vrouwen het 
onderling erg gezellig hebben en de teams 
elkaar ook onderling helpen en samen 
trainen, zien we nog wel duidelijk dat de 
drie vrouwenteams geen samengestelde 
teams zijn maar nog teams met enkel RKSV 
Heeze- en DOSL-speelsters. Dit zien we 
ook deels bij de meiden. De MO11 is een 
100% DOSL-team en de MO17 een 100% 
RKSV Heezeteam. De twee MO15-teams 
zijn een mengelmoes van speelsters uit 
Heeze, Leende en Sterksel. Daar zijn de 
twee teams ook samengestelde teams en 
de meiden vinden dat allemaal meer dan 
prima. Het over en weer ‘integreren’ heeft 
meer tijd nodig dan eerder voorzien.

Op beleidsniveau liggen beide clubs niet 
ver uit elkaar. Het zijn beide dorpse clubs 
met de sportieve insteek om het maximale 
uit de teams te halen maar niet ten koste 
van het plezier in het voetballen. We 
hebben elkaar ook nodig voor het meiden- 
en vrouwenvoetbal. We leren elkaar ook 
steeds beter kennen. Veel discussies zijn 
er al gevoerd en meestal hebben deze ook 
tot een overeenstemming geleid. Zeker 
zijn er op detailniveau verschillen, maar 

daar komen we samen wel uit. Daarom ook 
vanuit de werkgroep het advies aan beide 
verenigingen om de samenwerking voort te 
zetten. 

Beide besturen hebben daarbij ook 
ingestemd om samen verder te gaan 
binnen het meiden- en vrouwenvoetbal. 
Zo is er een soort afsprakendocument 
gemaakt, hierin zijn diverse punten 
opgenomen hoe we de samenwerking 
voort willen zetten. Hier staan nog diverse 
uitdagingen in, maar ook die gaan we 
samen met een gerust voetbalhart aan.

MEIDEN- EN VROUWENVOETBAL
TEKST: HENK THIJSSEN  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

MEIDEN- EN
VROUWENVOETBAL

WORDT BINNEN BEIDE
VERENIGINGEN

SERIEUZER GENOMEN

OP BELEIDSNIVEAU
LIGGEN BEIDE
CLUBS NIET ZO VER
UIT ELKAAR.

MEIDEN- EN VROUWENVOETBAL
TEKST: HENK THIJSSEN  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS
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HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN
STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

Na de wedstrijd tegen RPC loopt ons team 
richting kantine. Tim - een van de spelers 
- loopt toevallig naast mij. We passeren 
de scheidsrechter die geniet van een kop 
koffie. Hij ziet ons en zegt: “Je moet je zoon 
leren dat hij niet tegen de scheidsrechter 
moet blijven praten”. De scheids denkt dat 
ik de vader ben van Tim. Ik besluit hem 
maar in zijn waan te laten. Tim ook. “Het 
viel wel mee, toch? Hij deed het trouwens 
op rustige toon,” zei ik. “Kan wel zijn, 
maar minder praten en meer voetballen 
zou wel prettig zijn.” “Oké, ik zal het er 
met hem nog wel over hebben.” Tim knikt 
instemmend, het spel meespelend.

Dan denk je dat de kous daarmee af is, 
maar dan ken je onze voetbaljeugd niet. 
Terwijl we nog bij die scheidsrechter staan, 
zegt Tim: “Pap, je zou me vandaag mijn 
zakgeld nog geven”. Rotjong. Hij weet dat ik 
nu niet meer kan zeggen dat hij helemaal 
mijn zoon niet is. En dat als je iets beloofd 
hebt, je dat ook moet doen om niet als 
onbetrouwbaar sujet over te komen. Ik geef 
hem met tegenzin twee euro.  “Je geeft één 
euro te weinig.” Die begint volgende week 
dus op de bank, mijmerde ik bij mezelf.

Nou, dat hebben we dan ook weer gehad, 
denk je dan. Maar het wordt nog erger.
“Hé pastoor”, roept een vrouw achter de 
bar. “Kende me nog?” Eerlijk gezegd niet. 
Het blijkt een oud-parochiaan te zijn. Ik ben 
25 jaar geleden begonnen in Eindhoven, op 
loopafstand van het PSV-stadion. Zij wist 
het nog.

Nu begint de scheidsrechter heel vreemd 
te kijken. “Gij bent pastoor en dat is jouw 
zoon?!” De vrouw achter de bar kijkt na 
deze opmerking van de scheids zo mogelijk 
nog verbaasder. Je ziet dat Tim deze 
verwarring steeds leuker begint te vinden 
en doet er nog een schepje bovenop: “Dat 
kan tegenwoordig,” zegt hij met pretoogjes. 
Ik besluit dat ik hem als we eenmaal 
buiten de kantine zijn, ga wurgen. Tergend 
langzaam.

Er komt maar geen einde aan deze absurde 
situatie. Een van de chauffeurs komt naar 
ons toe. “Ga je mee, Tim? Oma verwacht 
ons”. De scheids - zijn koffie is inmiddels 
koud geworden - kan het niet meer volgen. 
Hij besluit het maar te vragen: “Wie bent 
u?” “Zijn vader. Hoezo?” De scheids en de 
bar-mevrouw kijken elkaar aan. Huh?
De verbazing wordt nog groter als Tim 
tegen zijn vader zegt: “Pa, ik heb mijn 
zakgeld nog tegoed.” “Da’s waar ook,” en hij 
geeft Tim €2,50

Slimme jongen, die Tim.
En een oplichter. 

Graspol

SLIMME
JONGEN

COLUMN
TEKST: GRASPOL



32 33MEIDENVOETBALDAGEN
TEKST: HENK THIJSSEN  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

MEIDENVOETBALDAGEN
TEKST: HENK THIJSSEN  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

SUCCESVOLLE
MEIDEN-
VOETBALDAGEN
Op maandag 17, woensdag 19 en 
zaterdag 22 augustus hadden RKSV 
Heeze en DOSL een leuk en afwisselend 
programma opgezet om meiden kennis 
te laten maken met het meidenvoetbal 
en hen te enthousiasmeren voor deze 
sport.

De werkgroep meiden- en vrouwenvoetbal 
RKSV Heeze – DOSL had na een 
succesvolle meidenvoetbaldag vorig jaar 
dit jaar geopperd om een meerdaagse 
meidenvoetbalclinic op te zetten. Piet 
Philipsen jeugdvoorzitter van DOSL, 
organisator van de vorige voetbaldag en 
één van de werkgroep leden: “Vorig jaar 
heeft de meidenvoetbaldag geresulteerd 
in de aanwas van een heel meidenteam, 
een groot succes. Ook dit jaar hopen we op 
weer nieuwe aanmeldingen.” Momenteel 
brengen RKSV Heeze en DOSL een  
MO11-, twee MO15- en een MO17-team op 
de been. Er is nog altijd behoefte aan extra 
speelsters, want de selecties van zeker 
beide MO15-teams en de MO17 zijn erg 
krap. 

De organisatie van de meidenvoetbaldagen 
is opgepakt door diverse trainers van beide 
clubs. Jasper, Nikki, Kim, Sophia en Birgit 
hebben de gehele clinic samen opgezet 
en ook begeleid. Met een heel gevarieerd 
en leerzaam programma hebben ze er 
drie leuke dagen van gemaakt. Dagen 
waarin warming-up, balvaardigheid, 
saamhorigheid, positiespel maar vooral 

plezier aan bod kwamen. Ook de keepers 
werden niet vergeten. Zij kregen op 
één van de dagen een kundige training 
voorgelegd van Madelon. De laatste clinic 
werd afgesloten met een drankje en friet 
met een snack.

Henk Thijssen, coördinator meidenvoetbal 
RKSV Heeze en ook werkgroep lid: 
“Complimenten aan de trainers en meiden. 
Het waren fantastische dagen waarin hard 
en fanatiek gewerkt is door de meiden. Ze 
genoten zichtbaar en gingen iedere keer 
met een grote glimlach en rode wangen 
het veld af. Maar vooral ook een heel groot 
compliment aan de trainers. Ze hebben een 
fantastisch programma opgezet en stonden 
met groot enthousiasme en positief 
coachend op het veld.”

De voetbaldagen kunnen een groot succes 
genoemd worden. Iedere dag waren er 
zo’n 25 tot 30 meiden met een totaal 
van zo’n 80 deelneemsters. Alhoewel het 
merendeel eigen leden waren die de laatste 
vakantieweek graag aangrepen om het 
e.e.a. bij te leren, is er zeker ook een tiental 
niet-leden aanwezig geweest. Toppunt was 
wel het meisje van Excelsior Rotterdam 
dat in Heeze nog extra voetbalskills kwam 
opdoen. Jammer genoeg voor haar zat 
haar vakantie erop en moest ze naar huis 
waardoor een transfer er naar Heeze niet 
inzat.
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LOCKERS 
Door te investeren in een lockersysteem hoopt RKSV 
Heeze dat problemen i.v.m. de bezetting van het 
materialenhok op sommige trainingsavonden tot het 
verleden behoren. Vanaf dit seizoen heeft elk team 
een eigen locker, waarin ballen, hesjes en pionnetjes 
bewaard worden. Elk team heeft een eigen slot. Zo 
heeft elk team altijd de beschikking over de juiste 
trainingsmaterialen. Het is de verantwoordelijkheid 
van ieder team dat de spullen telkens weer 
terugkomen in de locker, maar dat spreekt voor zich. 
Het ging niet vanzelf om het idee van de lockers uit te 
werken. Vooral Fons Loots en Kees de Weijer hebben 
veel tijd en energie gestopt in het uitzoeken, realiseren 
en uitrollen van het lockersysteem. In de uitvoering 
hebben mannen van de maandagploeg de handen 
ook weer eens extra uit de mouwen gestoken. Heel erg 
bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 
het realiseren van dit systeem. 

DANK AAN PLAY 
FOOTBALL
De leuke Club Actie, op initiatief van Play Football, 
heeft maar liefst € 2.190 opgeleverd voor de clubkas. 
Fantastisch! Het is leuk om de prachtige shirts en 
hoodies met opdruk HEEZ. terug te zien op ons 
sportpark bij spelers, trainers en ouders. Bedankt 
kopers en heel hartelijk bedankt aan Bram van der 
Linden en medewerkers van Play Football!  

CORONA 

GEBOREN 
Op 20-7-2020 is geboren Liv, dochter van Vincent van 
den Groenendaal en Lotte. Vinnie en Lotte, van harte 
gefeliciteerd met jullie dochter! Heel veel geluk en 
gezondheid gewenst. Ook van harte gefeliciteerd opa 
Kees en oma Mieke!

AGENDA

JEUGDREDACTIE
TEKST: DAAN DIJSTELBLOEM

Eindelijk! We mogen weer. We kunnen 
niet alleen weer zelf voetballen, 
maar gelukkig ook genieten van onze 
favoriete eredivisieclubs. Op deze 
manier kunnen we de liefde voor het 
voetbal én voor de club uiten.

Sommigen vragen het zich wel eens af: 
bestaat clubliefde nog wel? Eerlijk gezegd 
vraag ik het me bij de professionele 
voetballers ook nog wel eens af doordat 
er de laatste jaren steeds meer geld mee 
gemoeid is. Toch weet ik één ding zeker, bij 
de fans blijft het altijd bestaan. Kijk maar 
naar het aantal verkochte seizoenkaarten 
overal. Niemand wist nog of ze überhaupt 
naar het stadion konden gaan met de start 
van het nieuwe seizoen maar toch werden 
de seizoenkaarten aan de lopende band 
verkocht. Iedereen staat weer te popelen 
om naar het stadion te kunnen, echte 
clubliefde dus.

Ook heb ik deze zomer zelf mogen 
ervaren wat clubliefde voor amateurclubs 
betekent. Het is ongekend; wat hebben wij 
fantastische vrijwilligers voor onze club. 
Als ik aan het begin van ieder seizoen weer 
op het sportpark kom, denk ik bij mezelf: 
wat zien de velden er weer mooi uit, de 
lijnen zijn weer mooi getrokken, de goals 

CLUBLIEFDE
zien eruit als nieuw en de netten hangen 
weer goed: een aantal vanzelfsprekende 
dingen, totdat ik zelf gezien en ervaren heb 
hoeveel werk hier inzit. Die vrijwilligers, die 
uit clubliefde bijna iedere dag (soms zelfs 
7 dagen in de week) op de voetbalclub zijn 
zodat het sportpark er weer tiptop uitziet, 
dat is toch geweldig. Door dit een keer met 
eigen ogen te zien en ervaren weet ik het 
zeker; clubliefde bestaat zeker nog! En het 
blijkt iedere keer maar weer dat een club 
niet zonder vrijwilligers kan. 
 

In verband met Corona zijn activiteiten 
komend seizoen onzeker. De Algemene 
Ledenvergadering staat gepland op 20 
november a.s.  Via de website laten we weten 
hoe we dit organiseren.  

Niemand vindt het leuk, al die maatregelen en 
protocollen i.v.m. corona. Toch zullen we er met 
zijn allen naar moeten handelen zo lang het 
nodig is. 

Bij RKSV Heeze willen we Corona buiten 
de deur houden. En we willen geen boete 
oplopen. Volg daarom a.u.b. de regels op, om 
gezondheidsredenen van jou en je naasten, 
maar óók voor onze club. 

Actuele regels vind je op onze website.
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Na maandenlang wachten en wachten 
gaat het eindelijk weer gebeuren. Op 
het hoogste niveau van Nederland 
gaat de bal weer rollen. Sinds de 
competitie in maart is stilgelegd, is er 
geen Eredivisievoetbal meer geweest. 
Nederland was samen met Frankrijk 
een van de enige landen die besloten 
om de huidige competitie niet meer 
te hervatten en dus werd de stand na 
25 speelrondes ook de eindstand. Wat 
kunnen we nu van het nieuwe seizoen 
verwachten?

Omdat er niet gevoetbald werd, betekent 
dat niet dat de Eredivisie stil heeft gezeten, 
verre van zelfs. Zo zijn er bijvoorbeeld veel 
nieuwe trainers aangenomen: Aleksander 
Rankovic is de nieuwe trainer van ADO 
Den Haag, Ron Jans bij FC Twente, Roger 
Schmidt bij PSV en Vitesse heeft de Duitser 
Thomas Letsch aangesteld als nieuwe 
hoofdtrainer.

Door de uitbraak van het coronavirus zijn 
niet alleen mensen aangetast met het 
virus, maar ook de economie heeft het 

DE BAL ROLT
WEER IN
DE EREDIVISIE

zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. 
Doordat sommige clubs in financieel 
opzicht hard zijn geraakt, kunnen ze deze 
zomer niet veel (dure) transfers maken. 
Andere clubs hebben daar minder last 
van, zoals bijvoorbeeld Ajax. De club uit 
Amsterdam heeft wel de mogelijkheid om 
geld uit te geven aan spelers. Zo hebben 
aankopen als Antony en Mohammed Kudus 
flink wat geld gekost. Doordat sommige 
clubs niet veel geld te besteden hebben, 
hebben er deze zomer meer huurtransfers 
plaats gevonden als normaal.  Zo heeft de 
nieuwe club van Ron Jans al een half elftal 
aan huurlingen gecontracteerd deze zomer. 
In tijden van crisis moeten voetballers 
gewoon doorbetaald worden, ook als het 
financieel niet goed gaat met de clubs, zo 
mogen soms spelers die normaal te duur 
zijn voor bepaalde clubs nu wel de transfer 
maken naar clubs die minder geld te 
besteden hebben.  

Aan het begin van een nieuw seizoen 
worden altijd dezelfde vragen gesteld: Wie 
wordt er kampioen? Wie wordt de grootste 

JEUGDREDACTIE
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verrassing en wie gaan er degraderen?
Zelf heb ik geen objectieve mening, ik 
hoop dat PSV kampioen van Nederland 
wordt, ik hoop ook dat het voetbal onder 
de nieuwe trainer erop vooruitgaat. De 
verrassing van vorig jaar was natuurlijk AZ 
Alkmaar, de Alkmaarders hebben tot het 
laatste moment Ajax bijgehouden en waren 
misschien nog wel kampioen geworden. 
Dit jaar denk ik dat Fortuna Sittard de 
verrassing van de Eredivisie wordt. De club 
heeft ondanks het verlies van sterspeler 
Mark Diemers veel spelers naar Sittard 
weten te halen. Natuurlijk gaan ze niet 
meedoen om de prijzen, maar ik denk 
dat het linker rijtje er wel in kan zitten. 
De clubs die gaan degraderen zijn naar 
mijn verwachting RKC Waalwijk en ADO 
Den Haag. Vooral ADO heeft de afgelopen 
zomer bepalende spelers verloren en daar 
hebben ze geen vervanging voor gehaald.

Op zaterdag 12 september begint het dan 
eindelijk weer, de start van het nieuwe 
seizoen. Met publiek (op anderhalve meter 
uiteraard)! 

Welke club denk jij dat aan het eind 
van het seizoen met de schaal omhoog 
staat? Een ding is zeker, er gaat weer 
gevoetbald worden in de Eredivisie en 
er gaan na een lange tijd weer mooie 
Nederlandse wedstrijden plaats vinden. 
Wordt de club die jij support kampioen? 
Of vallen ze juist door de mand? Ik ben erg 
benieuwd en ik hoop op een mooi (volledig) 
Eredivisieseizoen!
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