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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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Seizoen 21-22 is normaal van start 
gegaan. Althans voor wat betreft 
competitie. Voor de kantine gelden 
nog steeds spelregels (controle op 
vaccinatie), maar daar slaan we ons wel 
doorheen. Mooi nieuws is het toetreden 
van Kees van den Groenendaal (meneer 
Kees) tot de redactie van het mooie blad 
wat voor U ligt. Dat geeft Gernie ruimte 
om, hoop ik, bestuurslid te blijven. Kees 
welkom.

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we 
de ALV aan het voorbereiden. Die vindt dit 
jaar plaats op 26 november en na afloop is 
door een aantal jonge mensen een Silent 
Disco georganiseerd. Dus komt allen; het 
mag weer! Bij de ALV zullen we ingaan op 
afgelopen jaar en op onze plannen voor 
de toekomst. Hopelijk krijgen/houden 
we ons bestuur op volle oorlogssterkte. 
Max Beerkens treedt namelijk af en we 
willen natuurlijk graag een vervanger of 
vervangster.

Ook dit keer weer een woordje over 
het Masterplan. Het lijkt erop (ik ben 
voorzichtig) dat we dichtbij een go voor 
kunstgras zijn. Dat is ook de reden waarom 
we nog geen opdracht hebben gegeven 
voor LED verlichting, aangezien we mogelijk 
masten moeten verplaatsen vanwege het 
kunstgrasveld. En na LED verlichting volgt 
mogelijk de montage van zonnepanelen, 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

WE
MOGEN
WEER

maar laten we stap voor stap gaan. Duimen 
maar voor kunstgras.

Ondertussen wordt ons sportpark super 
netjes onderhouden, maar moeten we daar 
wel ook gaan kijken naar automatisering 
en machinale ondersteuning. Dus ook 
dat betekent investeren, maar gelukkig 
zijn we de coronaperiode qua financiën 
goed doorgekomen. Ook hier geldt 
echter: eerst duidelijkheid over kunstgras, 
want misschien hebben we wel andere 
machines nodig dan voor natuurgras. En 
niet te vergeten: we zoeken over de hele 
breedte van de club naar vrijwilligers (van 
onderhoud sportpark tot bestuur). Dus 
meldt U aan…

Tot slot wil ik ook hier nog even het 
overlijden van Pé Giller memoreren. Pé 
heeft een rijk verleden bij de club en was 
vorig jaar nog de stuwende kracht achter 
het binnenhalen van de Rabobank als 
sponsor. Maar bovenal was hij befaamd 
lid van de 5e colonne en altijd kritisch én 
positief. We zullen hem missen.

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

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert
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Gietvloeren

Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527

Email: raymondspaan@outlook.com
Windrecht 7     5591 KW     Heeze

volg ons op Facebook

VERLENGING CONTRACT HOOFDSPONSOR
TEKST EN BEELD: PETER VAN HOEK

VERLENGING  
HOOFDSPONSOR 
RKSV HEEZE
Mede dankzij inspanningen van de 
sponsorcommissie is de RKSV Heeze 
opnieuw verblijd met een meerjarige 
verbintenis welke zij is aangegaan 
met onze hoofdsponsor Meulendijks 
Dakwerken / HVP Duurzaamheid.

Tijdens een zeer aangenaam gesprek 
tussen een afvaardiging van de 
sponsorcommissie en directeur/mede-
eigenaar Frank Meulendijks zijn beide 
partijen overeengekomen tot verlenging van 
het hoofdsponsorcontract met (voorlopig) 
vier jaar.

Naast de bestaande - en niet geringe 
- inspanningen die het bedrijf binnen 
het huidige contract reeds verricht, is de 
overeenkomst inhoudelijk uitgebreid met 
de zorg die het bedrijf op zich zal gaan 
nemen inzake de toekomstige verstrekking 
van een nieuwe uniforme outfit t.b.v. 
trainer/coaches van onze jeugdafdeling. 
Deze outfit zal de komende tijd door de 
jeugdcommissie worden geïnventariseerd 
en door Meulendijks Dakwerken/HVP 
Duurzaamheid de komende jaren financieel 
worden ondersteund.

Een duurzame en vooral vruchtbare 
samenwerking tussen beide partijen 
wordt hiermede opnieuw voor vele jaren 
gegarandeerd.
 

EEN DUURZAME EN 
VRUCHTBARE
SAMENWERKING 
VOOR VELE JAREN
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De Zeeuwse kust beschikt bij uitstek over 
campings waar onze jongvolwassenen (nog 
net tieners) zich prima kunnen vermaken. 
Wat te denken van ruime en schone 
stranden voorzien van strandpaviljoens 
waaronder zelfs enkele met nachtclub 
en discotheek, uitgebreide fiets- en 
wandelroutes, alsmede vijfsterrencampings 
met zwembaden en diverse restaurants. 
Dit alles ook nog eens geheel aan het zicht 
onttrokken van het ouderlijk gezag en 
bovendien veilig en vertrouwd bij eventuele 
calamiteiten, zeker in coronatijd niet 
onbelangrijk. 

Zo althans oordeelt dit weldenkend 
en bezadigd LINK-redactielid over een 
eventueel vakantieadres in Zeeland. Helaas 
echter bleek de hierboven geschetste 
locatie net niet interessant en aantrekkelijk 
genoeg voor onze avontuurlijke 
hoofdrolspelers. Hun keuze viel dit jaar op 
niet minder dan Kroatië aan de Adriatische 
kust. En dat hebben ze geweten….!

WAAROM LEASEN OF HUREN
ALS LENEN GRATIS IS?
Omdat de reis moest passen binnen 
hun (schaarse) budget werd besloten 
om met twee auto’s te reizen, waarover 
zij echter niet beschikten. Dus werden 
vaders, moeders, opa’s en oma’s extra 
lief aangekeken die, wellicht na enige 
aarzeling, hun innemende verzoek 
natuurlijk niet konden weigeren en hun 
auto’s ter beschikking stelden. 
Allemaal nog maar amper in het bezit 
van een rijbewijs, was voor de opa van 
Wout voldoende reden om de nog 
onervaren chauffeurs enkele dagen vóór 
aanvang van de reis te laten proefrijden 
in zijn (hybride)auto met automaat. Niet 
bepaald de standaard auto waarin zij 
enkele weken/maanden daarvoor examen 
hadden afgelegd. Jop, Dennis en Wout 
namen de proef op de som en reden vol 
zelfvertrouwen richting Geldrop om aldaar 
de snelweg op te rijden. Nog maar amper 

ingevoegd gaf de auto er plotsklaps de 
brui aan en werd het uitvoegen ingezet 
waardoor met enig kunst en vliegwerk nog 
juist op tijd de vluchtstrook kon worden 
gehaald. De ANWB gebeld maar die kon 
hen niet verder helpen en schakelde op 
hun beurt een takelwagen in die - zo 
bleek later - niet over een takelinstallatie 
beschikte!? Dat werd dus uit alle macht 
duwen geblazen om de defecte auto d.m.v. 
mankracht via een steile hellingbaan 
op de laadbak te krijgen waardoor ons 
gezelschap ná deze actie pas écht aan 
vakantie toe was. Achteraf natuurlijk een 
geluk bij een ongeluk dat de auto er in 
Geldrop de brui aan gaf en niet in Kroatië ! 
Een andere (gratis) leenauto werd opnieuw 
in familiekring gecharterd (én verkregen) 
waardoor tot slot en vol goede moed de reis 
definitief kon beginnen. 

VAKANTIELEED
Ben je eindelijk (bijna) volwassen, eindelijk bevrijd van het juk om met de 
gehele familie op vakantie te ‘moeten’, je blaakt van het zelfvertrouwen om op 
eigen houtje - vergezeld van je beste vrienden - op vakantie te kunnen en dan 
gebeurt waar niemand jou voor heeft gewaarschuwd; VAKANTIELEED !!  De wijze 
waarop onze voetbalvrienden Dennis Cuijten, Jop Duits, Wout van Hoek, Stan 
Gerrits, Daan Dijstelbloem met nog drie andere, niet voetballende vrienden, dit 
vakantieleed beleefden - en gelukkig heelhuids overleefden - laat zich moeilijk 
omschrijven. Toch wil ik hiertoe een poging wagen.

MET KUNST EN VLIEG-
WERK KON NOG JUIST OP 
TIJD DE VLUCHTSTROOK 
WORDEN GEHAALD
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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

B & B (ZONDER ONTBIJT)
Zonder verdere mankementen, maar fysiek 
kei kapot, bereikten ze op het einde van 
dag 1 hun overnachtingsverblijf in München 
alwaar voor een sobere motelkamer diep 
in de buidel moest worden getast. En 
toen zij ’s morgens, zo hongerig als een 
paard, te horen kregen dat de kamerprijs 
exclusief ontbijt was - en zij daarvoor extra 
moesten bijbetalen - zakten hun broeken 
pas echt af. Toch werd besloten deze eerste 
financiële tegenvaller te incasseren en ter 
compensatie de goed gevulde ontbijttafel 
zowat in zijn geheel te verorberen.

Het nog resterende brood, beleg, eieren 
en fruit - bedoeld voor de overige 
motelgasten - werd vervolgens ingepakt 
en meegenomen als appeltje voor de dorst 
op dag 2 van hun reis. (N.b. Dat gekookte 
eieren na enige tijd en bij 35 graden 
vreselijk gaan rotten en onbetamelijk 
gaan stinken, kwamen zij pas achter nadat 
de eieren een dikke week later werden 
opgediept uit de reistas. De vraag wie van 
hen de afgelopen dagen aan het ruften 
was, werd hiermee beantwoord).
 
LINKS- OF RECHTSAF?
Nadat de grensovergang Duitsland/
Oostenrijk goed en wel gepasseerd was 
en beide auto’s keurig achter elkaar hun 
weg richting Kroatië vervolgden, werd 
op levensgrote verkeersborden en met 
koeien van letters de nadering van een 
wegsplitsing aangegeven. Linksaf: verkeer 
richting Slovenië; rechtsaf: verkeer richting 
Italië. Alsof op dat moment de inzittenden 
van beide auto’s een gruwelijke hekel 
kregen aan elkaar, besloot eenieder, 
allen verzekerd van hun eigen gelijk, een 
andere richting te kiezen. De een koos voor 
Slovenië, de ander voor Italië. Stoppen 
of omkeren was op dat moment ‘nicht im 
Frage’ dus vond een gelukkige hereniging 
pas plaats aan het eind van de dag op de 
camping in Kroatië. 

APPENDIX INFLAMMATION
Het weer zat mee, de camping bleek 
voortreffelijk, het strand goddelijk en 
de stemming geweldig, tótdat dag 4 
aanbrak. Hun medereisgenoot (Stijn 
den Ronde) kreeg ongewoon hevige 
buikklachten en wel zodanig dat het 
voltallige reisgenootschap besloot de 
dokter te visiteren. De conversatie met 
deze huisarts (in gebrekkig Engels) 
verliep erg gecompliceerd maar ‘appendix 
inflammation’ betekent toch écht een 
ontstoken blinde darm. En dat hierbij 
haast is geboden om dat ding zo snel 
mogelijk te laten verwijderen, was op dat 
moment voor ieder duidelijk. Dus, zou 
je denken, wordt een ambulance gebeld 
voor transport richting ziekenhuis. Dus 
niet in Kroatië! Dus werd Stijn door zijn 
kornuiten met gezwinde spoed (170 km/

LINKSAF: VERKEER
RICHTING SLOVENIË,
RECHTSAF: VERKEER 
RICHTING ITALIË

VAKANTIELEED
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: VAKANTIEGANGERS
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uur) op de achterbank vervoerd naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis, op zo’n dik 
uur rijden. Daar aangekomen werd Stijn 
nog net op tijd en met acute voorrang 
geopereerd nadat de chirurg eerst nog 
informeerde naar verzekeringspapieren en 
coronatest - die natuurlijk nog in de tent 
op de camping waren achtergebleven. In 
allerijl werden ook deze paperassen door 
onze kornuiten nog opgehaald. De operatie 
verliep voorspoedig maar de vakantie in 
Kroatië kwam hiermee voor Stijn ten einde. 
Stijn is enkele dagen later door zijn vader 
en moeder opgehaald in het ziekenhuis 
die hem vervolgens lieten revalideren 
op hun vooraf geplande vakantieadres in 
Oostenrijk. Vanaf dit vakantieadres is Stijn 
tot slot wél met de ambulance naar Heeze 
vervoerd. Chapeau voor Stijns vrienden 
die in deze situatie zeer adequaat hebben 
gehandeld en die hem daarna nog dagelijks 
in het ziekenhuis hebben bezocht.

WET VAN MURPHY
Eind goed al goed, zou je denken na zo’n 
belevenis. De ‘Wet van Murphy’ is echter 
ook in Kroatië geen onbekend verschijnsel. 
Dat bleek helaas al snel op dag 7 toen werd 
besloten om met de auto inkopen te doen 
in de plaatselijke supermarkt, op amper 
tien minuten rijden vanaf de camping. Bijna 
daar aangekomen en komende vanuit een 
stil straatje, bereikten zij een voorrangsweg 
welke ze moesten oversteken om bij de 
supermarkt te geraken maar waar het 
autoverkeer bumper aan bumper stilstond. 
Oversteken bleek bijna onmogelijk, totdat 
een vriendelijke bestuurster uit deze rij 
stilstaande auto’s hen met een charmant 
gebaar wenkte en voorrang verleende om 
toch te kunnen oversteken. Tijdens deze 
manoeuvre was een motorrijder (met 
duopassagier) bezig om met veel te hoge 
snelheid de stilstaande auto’s te passeren. 
Te laat bemerkte hij hierdoor onze vrienden 
die hij vervolgens niet meer kon ontwijken 
en met volle vaart op hun auto inreed. 
Beide motorrijders raakten hierbij dusdanig 
gewond dat eerste hulp geboden was. In 
eerste instantie werd deze hulp verleend 
door onze vrienden die daarvoor naar 
de tegenovergelegen drogist snelden 
om snelverband te vragen. Dit verband 

werd slechts aarzelend en niet eerder 
verstrekt nadat hiervoor eerst dik moest 
worden betaald (hoezo barmhartig?). 
Gelukkig werden daarna beide gewonden 
in no time afgevoerd richting ziekenhuis, 
dit keer wél per ambulance. Nadat door 
de verkeerspolitie bij onze bestuurder 
bloed- en blaastest waren afgenomen, 
waarbij tevens de nodige formaliteiten 
werden uitgewisseld en proces verbaal 
werd opgemaakt, kon ons gezelschap 
- zeer onder de indruk van dit accident 
- uiteindelijk weer over gaan tot de orde 
van de dag. Omtrent schadeafloop en 
schuldvraag, houden wij u op de hoogte.

EEN FUTILITEITJE HOU JE ALTIJD
Met uitzondering van diefstal van een 
JBL-geluidsbox die altijd uit het zicht in de 
tent stond opgesteld (met uitzondering 
natuurlijk van die ene dag), heeft ons 
reisgezelschap tijdens de rest van hun 
verblijf geen verdere tegenslagen meer 
gekend.

MORAAL VAN DIT VERHAAL
Was Zeeland achteraf misschien toch een 
betere optie geweest, zo vroeg ik hen na 
afloop van ons gesprek. Eenstemmig en 
vol overgave trachtten onze vrienden mij 
daarop in alle toonaarden te overtuigen 
dat, juist vanwege hun belevenissen, dit 
een onvergetelijk mooie en vooral zinvolle 
vakantie is geweest waarover zij nog lang 
zullen napraten. Een vakantie bovendien, 
waarin alle facetten van kameraadschap 
werden getest en échte vriendschap hoogtij 
vierde. Met niet één, maar met meerdere 
ervaringen rijker wordt nu al uitgekeken 
naar de volgende reis. 

Vooral vanwege de goede afloop kan ik nu, 
achteraf, hun uitspraak billijken en wens 
ik hen bij hun verdere zoektocht naar nóg 
meer zelfstandigheid heel veel geluk, 
voorspoed en wijsheid toe en sluit daarmee 
ons gesprek.

VAKANTIELEED
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MET MEERDERE
ERVARINGEN RIJKER
WORDT NU AL 
UITGEKEKEN NAAR
DE VOLGENDE REIS

‘DE WET VAN MURPHY’
IS ECHTER OOK IN

KROATIË GEEN
ONBEKEND VERSCHIJNSEL 
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AANNEMERSBEDRIJF

P.J. CUYTEN
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NIEUW SEIZOEN HEEZE 1
TEKST: NICO VAN DER PALEN  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

HET NIEUWE 
SEIZOEN NA DE 
CORONAPERIODE
De maatregelen voor het tegengaan 
van de verspreiding van Covid-19 
werden versoepeld. Een nieuwe, nou ja 
dezelfde als vorig jaar, competitie werd 
door de KNVB vastgesteld. De staf en 
de voetballers van de selectie pakten 
in augustus de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen gewoon op. Het zag 
ernaar uit, dat het nieuwe seizoen 2021-
2022 op de “normale” manier van start 
kon gaan. Maar gebeurde dat ook?

Het begin was in ieder geval hetzelfde als 
vanouds. Door vakanties en ander ongemak 
begon een kleinere selectie fanatiekelingen 
aan de trainingen. Dat was in ieder geval 
nodig, om in de eerste drie weekenden 
van september de bekercompetitie met 
een redelijk op elkaar ingespeeld elftal 
te kunnen beginnen. Vakantiegangers 
keerden terug en vulden de plaatsen in 
de selectie op. Er waren er echter ook, 
die nog op vakantie gingen. Geen goede 
zaak voor de teambuilding. Ook kleine 
blessures (nu al!) deden daar geen goed 
aan. Toch konden de bekerwedstrijden 
met vertrouwen tegemoet gezien worden. 
De poule-indeling was niet slecht met 
twee tweedeklassers (De Valk en Bavel) 
en een eersteklasser (EFC). Er lagen dus 
mogelijkheden om deze poulefase door te 
komen.

Hoe anders verliep dat. Van de beide 
tweedeklassers werd duidelijk verloren en 
alleen tegen EFC werd een punt gehaald. 
Uitgebekerd dus. Van de andere kant 
had dat ook wel weer een voordeel: de 
vastgestelde bekerdata konden nu volledig 
worden gebruikt voor inhaalwedstrijden. 
Later zou blijken dat we die nodig hadden.
De bekerwedstrijden hadden er wel voor 
gezorgd dat het eerste elftal redelijk stond 
en er met vertrouwen aan de competitie 
kon worden begonnen.

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL
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Hoofdtrainer Ronald Tielemans was iets 
genuanceerder. Desgevraagd vertelde 
hij dat we de realiteit moeten inzien. Er 
zijn een aantal verenigingen die gaan 
strijden om het kampioenschap. Daar 
horen wij vooralsnog helaas niet bij. Tegen 
de mindere clubs dienen we, zeker in de 
thuiswedstrijden, de punten te pakken. 
We hoeven dan mogelijk niet steeds naar 
beneden te kijken en kunnen gaan strijden 
voor klassenbehoud.

Intussen is de competitie gestart met 
een eerste thuisnederlaag tegen Venray, 
weliswaar een van de gedoodverfde 
titelkandidaten, maar toch.
Vervolgens werden de wedstrijden uit bij 
Wilhelmina ’08 (Weert) en thuis tegen 
SSS ’18 (Overloon) afgelast, wegens 
dat vermaledijde virus dat bij beide 
tegenstanders blijkbaar huishield.
Het zal toch niet zo zijn, dat de historie zich 
gaat herhalen. Vorig jaar werd immers na 
vier speeldagen (voor RKSV Heeze waren 
dat er twee) de competitie stopgezet en 
niet meer hervat. Allemaal wegens het 
toenemen van de Covid-19 besmettingen. 
Het is nog niet landelijk, maar juist het 
gebied waar veel van onze tegenstanders 
vandaan komen, schijnt een brandhaard te 
zijn.

Hopelijk valt het mee en kunnen we 
de wedstrijden gewoon spelen. Maar 
zoals boven al gesteld: de eerste twee 
inhaaldagen hebben we al nodig. We 
blijven positief: Succes voor alle elftallen in 
het nieuwe seizoen.

RKSV Heeze zoekt enthousiaste 
vrijwilligers die voor onze teams een 
wedstrijd willen fluiten, zowel de jeugd 
op zaterdag als de senioren op zondag. 
Ontdek hoe leuk het fluiten kan zijn!

Zoals sommige teams helaas al gemerkt 
hebben, wordt het steeds moeilijker om 
voor alle wedstrijden scheidsrechters aan 
te kunnen stellen, omdat er een groot 
tekort aan scheidsrechters binnen onze 
vereniging is. Er zullen daardoor ook dit jaar 
teams zijn die geen scheidsrechter krijgen 
toegewezen. Helaas kan het op dit moment 
niet anders. Dat vinden wij jammer, want 
een goede scheidsrechter is noodzakelijk 
voor het sportief verloop van een wedstrijd. 
Wij vertrouwen op jullie begrip hiervoor en 
verzoeken jullie in dat geval zelf voor een 
alternatief te zorgen.

In een interview met het Eindhovens 
Dagblad was Gijs Moerenhout eenzelfde 
mening toegedaan: “Het bekertoernooi was 
nu voor ons niet belangrijk. De competitie 
is veel belangrijker en alles was erop 
gericht om iedereen fit aan de start te laten 
verschijnen”. Volgens hem was er goed 
gespeeld, maar kon dat niet uitgedrukt 
worden in de resultaten. Ook de conditie 
was nog niet honderd procent. Hij gaat 
ervan uit dat het goedkomt en dat er in het 
linker rijtje geëindigd wordt.

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

TEGEN MINDERE CLUBS
DIENEN WE, ZEKER IN DE
THUISWEDSTRIJDEN,
DE PUNTEN TE PAKKEN.

GEZOCHT: 
SCHEIDSRECHTERS

Wil jij je aanmelden als scheidsrechter 
of wil je meer informatie, dan 
kun je mailen naar Jelmer Faber 
(scheidsrechtercoordinator@rksvheeze.nl), 
waarna hij snel telefonisch contact met je 
opneemt. Ook wanneer je af en toe, maar 
niet iedere week wilt fluiten horen we graag 
van je! Ook willen we je ondersteunen door 
cursussen te geven of je te begeleiden 
tijdens een wedstrijd.

Tot slot een oproep aan alle spelers, 
begeleiders en toeschouwers: Behandel de 
scheidsrechters met respect, want ze staan 
er ook voor jullie. 

SAMEN MAKEN
WE DE CLUB! 
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INTERVIEW MET
RON JANSEN
AMATEURVOETBALEINDHOVEN.NL

Ron Jansen (vv Geldrop) streek in 2019 neer in Geldrop 
na een kortstondig avontuur bij het Belgische KSK 
Branddonk. 

Heeze 1 is gewaarschuwd voor deze ‘international’, 
totdat Ivo Moerenhout dezelfde beslissing maakt en de 
gelederen bij RKSV Heeze ook weer komt versterken 
(!?)

VV EFC EERSEL
EFCEERSEL.NL

De voetbalvereniging EFC te Eersel ontving onlangs 
het positieve bericht dat de gemeente Eersel
€ 450.000,- ter beschikking stelt voor aanleg van een 
kunstgrasveld.

En nu maar hopen dat de gemeente Heeze eenzelfde 
besluit zal nemen richting de RKSV Heeze.

TITELKANDIDAAT
1E KLASSE D
AMATEURVOETBALEINDHOVEN.NL

Uit een poll onder lezers van Amateurvoetbal 
Eindhoven blijkt dat slechts 5% meent dat de RKSV 
Heeze voor het huidige seizoen een titelkandidaat is. 
ZSV krijgt de meeste stemmen (30%), gevolgd door de 
vv Geldrop (20%).

We zullen ze ’n poepje laten ruiken…..!!!!

CORONA 
MAATREGELEN 
VOLGENS DE
SV SOMEREN
SVSOMEREN.NL

In verband met de controle op het corona 
toegangsbewijs (QR-code) is slechts één toegang tot 
de kantine open. De hoofdingang blijft gesloten.

Er zitten in Someren nog steeds bezoekers in de 
kantine vast die de ‘uitgang’ niet kunnen vinden. Zal 
een drukke boel worden daar in Someren, prima idee 
om de clubkas te spekken.

SV LIEROP TWEETS
@SVLIEROP

‘Rode kaart voor Han. Hij komt goed uit en raakt 
daarbij een speler. Bart zal de handschoenen nu 
aantrekken. Alles gaat mis in de slotfase”.

Maar volgens mij niet alleen in de slotfase.

STERKSEL 1 – DOSL 1 
0 – 6
RKSVSTERKSEL.NL

Na onderling overleg is de wedstrijd vervroegd 
naar 18.00 uur i.v.m. invallende duisternis. Deze 
bekerwedstrijd (uitslag 0 – 6) heeft Sterksel een beter 
resultaat opgeleverd dan vorig jaar…..

Was de invallende duisternis soms de oorzaak van dit 
‘beter’ resultaat…..?

HUP DE VALK
VVDEVALK.NL

Eind jaren 60 van de vorige eeuw was vv de Valk een 
betaalde voetbalclub en werd er in die tijd op het Valk-
terrein aan de Leenderweg een vriendschappelijke 
wedstrijd gespeeld tussen de Valk 1 en het eerste van 
Ajax. De nog jonge, maar al beroemde Johan Cruijff 
komt in z’n eentje Valkenswaard binnen rijden en is 
op zoek naar het Valk-terrein. Hij rijdt al even rond 
maar kan het veld maar niet vinden. Op ’n gegeven 
moment stopt hij bij een wat oudere man en vraagt 
hem: “Meneer, hoe kom ik bij De Valk?” waarop de 
man antwoordt: “Trainen, trainen en nog eens trainen, 
jongen!”

Hij blijft goed…!
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TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

EEN AMBITIEUZE
JONGE JEUGDTRAINER
Vorig seizoen werd Jasper Hijdra, samen 
met Ruud Leijssen, in de schijnwerpers 
gezet door de LINK-redactie, aangezien 
hij zijn (jeugd)trainersdiploma had 
behaald. Hij was toen trainer van onze 
JO13-1. We hadden Jasper verder willen 
volgen bij onze jeugd. Echter, Jasper 
koos voor een voortzetting van zijn 
trainerscarrière elders. Daar willen we 
natuurlijk meer over weten!
De eerste vraag die opkomt, is natuurlijk 
waarom Jasper onze club als trainer 
heeft verlaten. “Ik werd benaderd of ik 
trainer bij UNA wilde worden en heb de 
keuze gemaakt om daar mijn carrière als 
trainer voort te zetten omdat ik komend 
seizoen de trainerscursus UEFA B Youth 
wil gaan volgen. Helaas is het niet 
mogelijk om deze cursus bij RKSV Heeze 
te volgen.” 

Enthousiast vertelt Jasper over zijn huidige 
team: “Momenteel train ik bij UNA de JO14-
1. Het team bestaat uit zeventien spelers 
waarvan drie meisjes en veertien jongens. 
De technische begaafdheid van deze 
spelers is heel erg hoog en ook tactisch 
zijn ze voor hun leeftijd al erg ver. De 
spelers komen uit de hele regio en dus niet 
allemaal uit Zeelst/Veldhoven. Daardoor 
kennen sommigen elkaar alleen via hun 
huidige team. Als trainer moet je dan ook 
iets harder werken om er een hecht team 
van te maken. Wel gaat het teamgevoel 
door o.a. een paar mooie resultaten tegen 
jeugdteams van Willem II en FC Eindhoven 
omhoog de laatste tijd!”

DE EERSTE VRAAG DIE 
OPKOMT, IS WAAROM 
JASPER ONZE CLUB 
ALS TRAINER HEEFT 
VERLATEN. 
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Ziet Jasper nou een (groot) verschil tussen 
de teams uit Heeze die hij getraind heeft 
en zijn team in Veldhoven? “Het grootste 
verschil tussen Heeze en UNA is dat UNA 
een RJO (regionale jeugdopleiding) is 
en Heeze een echte dorpsclub is. UNA 
streeft naar een hoger niveau en dat is 
als trainer te merken door het meten/
wegen van de spelers en het uitvoeren 
van sprinttests. Dit alles doen ze om 
de ontwikkeling te monitoren. Verder 
ligt het verwachtingspatroon van de 
selectietrainers bij UNA hoog. Je wordt 
intern beoordeeld op basis van je 
trainingen en resultaten. Ook vullen 
spelers een soort beoordelings- en 
evaluatieformulier in. En een laatste 
verschil is dat we bij UNA drie keer in de 
week trainen.”

Sportief gezien gaat het met Jaspers 
team op het moment van afname van 
dit interview prima: “We staan na vier 
wedstrijden tweede in Divisie 2, hebben 
in de competitie pas twee goals tegen en 
zijn ongeslagen. Helaas was onze eerste 
competitiewedstrijd in het laatste weekend 
van de vakantie waardoor we een aantal 
spelers moesten missen en 0-0 gelijk 
speelden. Verder hebben we doordeweeks 
verschillende oefenwedstrijden gespeeld, 
bijvoorbeeld tegen de JO15-1 van Heeze en 
de JO14-1 van Willem II en FC Eindhoven. 
Van Willem II wisten we met 1-0 te winnen 
maar van FC Eindhoven verloren we helaas 
met 3-2. De doelstelling voor ons is om te 
promoveren naar Divisie 1!

Voor mij persoonlijk is de belangrijkste 
doelstelling dat alle spelers zich zo veel 
mogelijk ontwikkelen en plezier in het 
spelletje houden. Met het oog op mijn 
eigen ontwikkeling wil ik graag komend 
seizoen het UEFA B Youth- diploma halen. 
Ik wil mezelf heel graag blijven ontwikkelen 
als trainer en zou graag ooit nog een stap 
omhoog maken. Mij lijkt het enorm gaaf om 

WE STAAN NA VIER
WEDSTRIJDEN TWEEDE

IN DIVISIE 2, HEBBEN PAS 
TWEE GOALS TEGEN EN 

ZIJN ONGESLAGEN

NATUURLIJK VOETBAL 
IK ZELF NOG STEEDS BIJ 
HEEZE EN WIL DIT OOK 
NOG LANG BLIJVEN DOEN

trainer te worden bij de jeugd van een bvo. 
Mijn ambities liggen (vanwege mijn eigen 
leeftijd) bij de jeugd omdat de spelers 
enorm leergierig zijn en erg fanatiek.”

Het is echter niet zo dat Jasper helemaal 
vertrokken is bij onze club. Hij speelt 
“gewoon” bij de senioren in de selectie. 
Op trainingsavonden gaat hij eerst naar 
Veldhoven om zijn spelers training te 
geven; daarna reist hij zo snel mogelijk 
terug naar Heeze om zelf te trainen. 
“Natuurlijk voetbal ik zelf nog steeds bij 
Heeze en wil dit ook nog lang blijven doen. 
Bij de jeugd van Heeze probeer ik betrokken 
te blijven door te komen kijken wanneer 
het kan. Zo kom ik bijvoorbeeld regelmatig 
bij trainingen kijken en liep ik zaterdag 25 
september mee met de JO15-1 van Heeze. 
Dit kwam omdat ik vrij was met UNA en ik 
het enorm leuk vind om bij de teams die ik 
altijd getraind heb betrokken te blijven.”

Tot slot wil Jasper nog wel iets kwijt. “Ik heb 
echt genoten van mijn tijd als jeugdtrainer 
binnen Heeze en ben dankbaar voor 
het vertrouwen en die kansen die ik heb 
gekregen. Ik geniet ervan om jeugdspelers 
die ik training heb gegeven te blijven 
volgen bij Heeze.” En dat laatste kunnen 
we ons heel goed voorstellen. Succes met 
alles, Jasper! 

JEUGDTRAINER 
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS
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Jouw inkomen na pensionering bestaat 
waarschijnlijk in elk geval uit AOW. De hoogte 
van een volledige AOW-uitkering bedraagt per 
maand netto € 1.226,60 voor alleenstaanden. Als je 
getrouwd bent of samenwoont krijg je samen elke 
maand € 1.677,10. 

WERKGEVERSPENSIOEN
Een aanvullend pensioen is vaak nodig om te 
kunnen leven zoals je wilt. Bouw jij via je werkgever 
pensioen op en ben je nieuwsgierig wat je inkomen 
is nadat je bent gepensioneerd? Kijk dan op 
mijnpensioenoverzicht.nl om een idee te krijgen.

LIJFRENTE EN ANDERE 
PENSIOENPRODUCTEN
Vaak bieden werkgevers een pensioenregeling aan, 
maar dat is niet altijd het geval. En als je zzp’er of 
ondernemer bent, zul je zelf voor je pensioen moeten 
zorgen. Dat kan bijvoorbeeld met een lijfrente of een 
ander pensioenproduct. Die vind je overigens niet 
terug in Mijn Pensioenoverzicht. Wel krijg je elk jaar 
een overzicht van de bank of verzekeraar waar je het 
product hebt afgesloten.

PENSIOENGAT
Pensioenregelingen zijn per bedrijf en per branche 
vaak anders. Daardoor kun je in een pensioengat 
belanden als je meerdere werkgevers hebt gehad. Ook 
als je minder dan veertig jaar pensioenpremie betaalt, 
krijg je minder uitgekeerd. 

HEB JIJ EEN PENSIOENGAT DAT
JE WILT OPVULLEN? 
Ook in dat geval bieden pensioenproducten en 
lijfrentes de mogelijkheid om extra te sparen.

SPONSOR AAN HET WOORD
TEKST: PETER HENDRIKX VAN FIONEX

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

S N O E I J E N    L U I J T E N

EXPERTS IN HET CREËREN VAN 
OP MAAT GEMAAKTE INTERIEURS MEER ZIEN?

VOLG ONS OP

WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

INFO@SNOEI JENLUI JTEN INTER IEURWERK EN.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

Alle leden van RKSV Heeze ontvangen tegen 
inlevering van deze coupon 

de contributie als korting 
op ieder lespakket!

Autorijschool DE BRUG 
Cyril Eichhorn 
Schepenbank 1 
5591 KJ  Heeze  

Tel: 06 - 4143 1838 
www.rijschooldebrug.nl 

L
STOPPEN MET WERKEN...?
KUN JIJ IN JE HUIS BLIJVEN WONEN 
NA PENSIOENDATUM..?

BELASTINGDIENST BETAALT MEE...
Als je een pensioentekort hebt, kun je vaak met 
belastingvoordeel geld overhevelen naar een 
pensioenproduct, zoals een lijfrente. De hoogte van 
dit bedrag wordt jaarruimte genoemd. Als je al eerder 
een pensioentekort had, mag je de jaarruimte van de 
afgelopen zeven jaar gebruiken. 

SCHULDEN AFLOSSEN
Een andere manier om later meer besteedbaar 
inkomen te hebben, is het aflossen van je schulden. 
Je hypotheek, bijvoorbeeld. Het voordeel is dat je 
maandelijkse kosten omlaag gaan. Maar als je al je 
spaargeld in stenen stopt, kun je het niet meer voor 
iets anders gebruiken. Tenzij je je huis verkoopt, 
natuurlijk.

BESTE OPLOSSING VOOR JOU
Vraag jij je af of je wel voldoende inkomen hebt nadat 
je bent gepensioneerd? Wil je weten of je jaarruimte 
hebt en hoe je die het beste kunt benutten? Maak 
dan eens een afspraak met me. Als Erkend Financieel 
Adviseur breng ik niet alleen in kaart wat je ongeveer 
aan inkomen kunt verwachten, maar kijk ik ook naar je 
uitgaven en aanvullende wensen.

Mocht blijken dat je meer pensioen nodig hebt, dan 
kan ik je helpen met het vinden van de oplossing die 
voor jou het beste is. Bel, app of mail me dus gerust 
even!

FIONEX
Peter Hendrikx (06-48273031)
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ballenjongen van 13 jaar toen Ronaldo destijds 
bij United vertrok. De brugpieper van destijds 
mag de poster op zijn jongenskamer nu verruilen 
met de echte CR7. Jesse Lingard was 10. Nee, dat 
was niet zijn rugnummer, maar zijn leeftijd. Hij 
spaarde voetbalplaatjes van de verkeerde club.

Ronaldo zal zijn Champions League-debuut 
na zijn terugkeer nog lang heugen. Dat was 
geen onverdeeld succes. Verliezen van het 
onbeduidende Young Boys. Ai! In de laatste 
minuut meende Jesse Lingard in een heel druk 
penaltygebied terug te moeten spelen op zijn 
keeper. Misschien was hij afgeleid door de woeste 
tattoos die hij onlangs op zijn eigen arm had 
laten aanbrengen.

Een bus vol multimiljonairs dat verliest van een 
club die Young Boys heet. Het klinkt als een 
gezelschap overjarige loodgieters die jong willen 
lijken. Het kan ook een Peter Pan genootschap 
zijn dat streeft naar Neverland. Maar nee, het 
gezelschap komt uit Zwitserland. Young Boys 
klinkt niet eens als een voetbalclub. Ik wist niks 
van deze club. Als je bij Google ‘Young Boys’ 
intikt, kom je bij allerlei dubieuze sites uit. De 
politie kan elk moment mijn deur inrammen. 
Ik ken niet één speler van Young Boys. De 
jaarbegroting overstijgt nauwelijks die van 
Sparta, terwijl United wekelijks meer dan
£ 2.000.000 overmaakt aan spelerssalarissen.

Even moet CR7 hebben gedacht dat hij inderdaad 
in Neverland beland was, terwijl de Zwitsers 
een sprookjesverhaal beleefden, maar dan echt 
gebeurd.. 

Graspol

AANVULLING LEGENDARISCHE WEDSTRIJD 1971
TEKST: HENNY SLOOTS

Christiano Ronaldo is terug bij Man. Utd. Wat?!? 
Ja, CR7 is terug op Old Trafford. Er waren wel 
meer rare transfers. Berghuis naar Ajax. Dat kan 
eigenlijk niet. Zoals het ook niet kan dat Messi 
naar PSG is gegaan. Tot schrik van de Barca-fans 
zien ze nu ineens Luuk de Jong op zijn plaats. 
Dat kan eigenlijk ook niet. Maar Ronaldo terug 
bij Man.U. slaat alles. CR7 is een decennium lang 
gewend aan het aangename Spaanse klimaat en 
komt nu ineens terecht in Noordwest-Engeland 
waar het gras weliswaar een stuk groener is, 
maar dat komt omdat het daar altijd regent. 
Tegen Kerstmis speel je in de sneeuw en ben je 
extreem verkouden. Onderweg naar de training 
zwiepen je ruitenwissers op dubbele snelheid. 
De meeste 36-jarige miljonairspensionado 
voetballers gaan witte wijn sippen op een jacht in 
de Pacific, maar Ronaldo gaat zijn 37e verjaardag 
vieren op een tochtig veld in Burnley. Daar komt 
hij verdediger Jack Corck tegen (marktwaarde 
tweehonderd pond). Hij had in een Arabisch 
emiraat een Jager Bomb kunnen drinken in het 
gezelschap van een leuke prinses.

Ik ben benieuwd hoe zijn vrouw reageerde 
op de mededeling dat in plaats van Qatar de 
verhuiswagen naar Wigin vertrok. Messi kan 
tenminste nog croissantjes smeren, een Petrus 
a raison van €1700,00 per fles achterovergooien 
terwijl hij uitkijkt op het Louvre. Ronaldo zal het 
moeten doen met witte bonen in tomatensaus, 
lauw bier en uitzicht op een Mancunian 
betonfabriek. 

Ronaldo komt Rooney weer tegen. Nee, 
niet op het veld. Terwijl CR7 extreem goed 
geconserveerd is, heeft Rooney ondertussen 
meer weg van een uitgeblust trekpaard. Op het 
veld komt hij Harry Maguire tegen. Harry was een 

CR7

COLUMN
TEKST: GRASPOL

DE LEGENDARISCHE
WEDSTRIJD UIT 1971,
EEN KLEINE AANVULLING
In de vorige Link stond een uitgebreid artikel over de beslissingswedstrijd om het 
kampioenschap in de vierde klasse, die Heeze in 1971 speelde tegen Deurne. Dit riep 
bij diverse betrokkenen wel enige reacties op. Zo werd er vanuit Deurne enthousiast 
gereageerd op het artikel en kwam er een verzoek om nog een aantal exemplaren van de 
Link te mogen hebben. Ook vanuit Heeze kwamen er reacties en er werd opgemerkt, dat 
het wel jammer was dat niet alle spelers in het artikel voor het voetlicht kwamen. Daarom 
nog een keer de teamfoto van het legendarische kampioensteam van Heeze met nu alle 
namen erbij.

 

Heeze 1 1971 kampioen vierde klasse C
Boven vlnr. Henk Vinck, Henk van Hees, Thieu van der Velden, Benny Smulders, Cor Brouwers,  
Peter Bakermans, Ad Collart, Wim van der Steen, Gradus Bakermans, Maan Geboers, Luc van 
Kessel (trainer) Onder vlnr. Wim van Gaal, Steef van Hees, Willy van Gorp, Jan Schilders, Jos 
Snoeijen, Piet Maas
 



3130 ZONDAGIMPRESSIE
BEELD: GERNIE HENSELMANS

ZONDAGIMPRESSIE
BEELD: GERNIE HENSELMANS



32 33CLUBPAGINA
HEB JIJ NIEUWS? INZENDEN KAN VIA: LINK@RKSVHEEZE.NL

CLUBPAGINA
HEB JIJ NIEUWS? INZENDEN KAN VIA: LINK@RKSVHEEZE.NL

IN MEMORIAM
PÉ GILLER 
Op zondag 26 september jl. ontvingen wij het droevige 
bericht dat Pé Giller is overleden. Pé was reeds enige 
tijd ziek en mocht slechts 73 jaar worden.

Pé was sinds 1958 lid van onze vereniging en gold als 
voorbeeld lid. Een echte RKSV Heeze man met hart 
voor de club.

In de jaren 70 speelde hij met succes in ons eerste 
elftal. Hij had een prachtige techniek en was tactisch 
erg sterk. Hij had als geen ander dan ook een zeer 
goede kijk op het spelletje. Met Pé kon je altijd op een 
plezierige en positieve manier over voetballen praten 
en over RKSV Heeze in het bijzonder. Met zijn vaste 
maten, de 5e colonne, was hij een van de meest vaste 
supporters van Heeze 1, thuis en uit.

Als vrijwilliger was Pé tot het laatst actief in de 
sponsorcommissie. Ook heeft hij in het verleden deel 
uitgemaakt van de technische commissie. Sinds de 
oprichting van Walking Football was hij ook weer actief 
op het veld.

We verliezen in Pé een plezierig, voorbeeldig en zeer 
gewaardeerd clubman.

Wij wensen zijn vrouw Marjo, kinderen Mark en 
Daniëlle, hun partners, alsmede kleinkinderen en 
familie, heel veel sterkte met dit grote verlies.

IN MEMORIAM
PAULA VAN 
VIJFEIJKEN 
Wij ontvingen het droevige bericht dat Paula van 
Vijfeijken op 24 september jl. is overleden. Ze was 91 
jaar.

Paula heeft 40-45 jaar geleden zo'n 10 jaar samen met 
haar man Tiny de kantine beheerd. Iedereen die in die 
tijd in de kantine kwam, heeft haar gekend. O.a. kregen 
zij in de kantine in die tijd hulp van dochter Carolien 
en schoonzoon Christ van Gerwen. Carolien werd later 
secretaris van onze vereniging en Christ heeft ook veel 
vrijwilligerswerk gedaan; hij is erelid.

Wij wensen de familie Van Vijfeijken veel sterkte met 
het verlies van Paula.

OVERKAPPING 
TERRAS: VERLICHTING 
EN PICKNICKTAFELS
De nieuwe overkapping is nog even wat meer 
aangekleed door mooie verlichting en er zijn ook 
picknicktafels aangeschaft. Dit geeft weer fantastische 
extra mogelijkheden voor activiteiten. Iedereen 
ontzettend bedankt die aan de realisatie een bijdrage 
heeft geleverd. 

We gaan hier veel plezier van hebben! 

OKTOBERFEST
Op 24 oktober kon eindelijk weer eens een feest 
gevierd worden in de kantine. Het Oktoberfest!
Er werd genoten!   

AGENDA
19 november:  Pubquiz

26 november:  ALV, aansluitend Silent Disco

Begin januari: Nieuwjaarsreceptie  
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Goedendag lezers van de LINK, een 
nieuw, maar misschien voor sommige 
wel een bekend gezicht ligt voor jullie 
neus. Ik ben Stijn Borgers, 16 jaar en ik 
zit op het Augustinianum te Eindhoven 
in havo 5. Ik heb het stokje overgenomen 
van Daan Dijstelbloem om artikelen te 
schrijven voor de LINK.

Toen “meneer Thurlings” vroeg of ik 
interesse had in deze taak was ik meteen 
enthousiast. Mij leek het erg leuk artikelen 
te schrijven voor de LINK om zo mijn 
steentje bij te dragen aan de club.
Ik voetbal met plezier al ruim 10 jaar bij 
RKSV Heeze. En nee; bij PSV zitten we nog 
niet....

Ik speel momenteel als opkomende 
linksback in de JO19-2 waar we de sterren 
van de hemel spelen in de 3e klasse. 
Eigenlijk hoorde ik nog in de O17 te spelen 
maar omdat mijn vrienden doorgeschoven 
zijn, heb ook ik er aan moeten geloven, 
haha.

GOEDENDAG
De komende tijd ga ik met heel veel plezier 
stukjes schrijven om jullie te informeren 
maar vooral ook proberen te amuseren!
Ik zie jullie hopelijk komende zaterdag op 
het sportpark of anders zien we elkaar weer 
in de LINK! 
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Ik neem jullie even mee terug naar het 
seizoen 2016/2017. In het begin van het 
seizoen speelde PSV een doodnormale 
oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven, 
zoals die wel eens vaker gespeeld 
wordt. Alleen was er deze keer een klein 
verschil met alle andere keren dat de 
twee ploegen tegen elkaar speelden. 
Er werd namelijk voor het eerst live 
geëxperimenteerd met de VAR (Video 
Assistant Referee). Inmiddels zijn we 
vijf jaar verder en zijn we gewend aan 
de VAR, maar hoe is het ons al die tijd 
bevallen?

Er gaat al een lange tijd héél veel geld 
rond in de wereld van voetbal. Zo zijn de 
salarissen van spelers vaak torenhoog. 
Al deze salarissen worden onderbetaald 
door tv-gelden, sponsoren, prijzengeld, 
merchandising en ticketverkoop. Hoe 
beter een club presteert, hoe meer omzet 
de club maakt. Een groot deel van het 
succes speelt zich af op het voetbalveld. 
Scheidsrechters zijn mensen en mensen 
maken nou eenmaal fouten. Vaak zagen 
mensen via tv al dat de scheidsrechter 
ernaast zat, wat zorgde voor veel 
verwarring thuis. Een kleine fout van de 

OH NEE, DAT
WORDT WEER
EEN VAR’ETJE!

arbiter kan voor een club grote financiële 
gevolgen met zich mee brengen. De 
UEFA heeft daarom besloten om de vele 
camera’s in het stadion -die er al waren- 
te gebruiken om de scheidsrechters een 
handje te helpen. Het doel is om voor 
minder discussie te zorgen bij beslissingen 
van de scheids. Een voorbeeld is de goal 
van Frank Lampard op het WK van 2010. 
Met de hulp van de VAR zou de goal zijn 
toegekend, maar er was nog geen VAR en 
er kwam ook geen doelpunt, hoewel op de 
televisie al goed te zien was dat het een 
geldig doelpunt moest zijn. 

VOORDELEN 
Door de inbreng van de VAR is het voetbal 
op verschillende manieren verbeterd. Het 
spelverloop is eerlijker geworden, er worden 
nu betere beslissingen gemaakt dan 
voorheen, er is minder frustratie bij spelers 
en trainers, arbiters kunnen met minder 
zorgen de wedstrijd volgen, er is minder 
kans op matchfixing of wedstrijdvervalsing 
en het spel wordt objectiever gevolgd. 
Maar het belangrijkste voordeel is: de 
videoscheidsrechter zorgt ervoor dat grote 
fouten achteraf teruggedraaid kunnen 
worden. 
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NADELEN 
De VAR zorgt helaas niet alleen voor 
positieve veranderingen aan het voetbal. 
De inbreng van de VAR heeft ook een 
aantal nadelen met zich mee gebracht. Het 
spel kan enorm vertraagd worden, de tijd 
tussen de situatie en beslissing kan soms 
eindeloos duren, de tijd wordt vervolgens 
toegevoegd aan de extra tijd van een helft. 
Bij een vreugdemoment ontstaat vreugde, 
het is zuur om te zien als een aantal 
minuten na zo´n moment de situatie wordt 
teruggedraaid en afgekeurd. Een ander 
nadeel is het verschil in scheidsrechters. 
De een fluit minder of meer dan de ander. 
Beslissingen blijven discutabel, omdat elke 
scheidsrechter het anders interpreteert. 
Als laatste zijn het extra kosten die erbij 
komen. Dit zijn kosten voor zowel de 
videoscheidsrechters als de apparatuur. De 
kosten zijn €150.000 per veld. 

CONCLUSIE
Het is goed dat de VAR in het leven is 
geroepen. Het spel is nu eerlijker en 
beter, maar het gebruik ervan kan nog 
verbeterd worden. Ook al is het verschil 
al heel groot als je kijkt naar nu en een 
aantal jaar geleden, toen de VAR net actief 

werd. Op het EK van afgelopen zomer is 
er niet of nauwelijks geklaagd over de 
VAR. Beslissingen werden goed en vooral 
snel genomen. Hierdoor werd het spel 
minder vertraagd. Veel trainers en spelers 
spreken zich vaak negatief uit over de VAR. 
Wanneer ze dat zeggen, zitten zij nog vaak 
hoog in de emotie van de wedstrijd, maar 
ik denk niet dat de spelers en trainer ook zo 
zouden reageren als de scheidsrechter in 
hun voordeel een situatie ´niet´ terugkijkt, 
dus is het niet helemaal eerlijk om die 
uitspraken te serieus te nemen.
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