
MENEER KEES AFSCHEID

‘ROOD-GROENTJE’
VOETBALNOSTALGIE
UIT DE JAREN ’70

TERUG IN DE TIJD:
HEEZE C1,
SEIZOEN 2003-2004

RKSVHEEZE.NL



32

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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We hadden kantine en kleedkamers al 
gesloten (gelukkig), maar uiteindelijk 
heeft de overheid toch weer ingegrepen. 
De competitie is stilgelegd en alleen 
de jeugd mag nog “normaal” trainen. 
In tegenstelling tot de eerste Corona 
periode, hadden we nu wel diverse 
positief geteste (selectie)spelers, maar 
er is goed op gereageerd door alle 
betrokkenen. Het doofde snel uit.

Nu zitten we weer in een voetballoze 
periode. Mogelijk dat de mannen selectie 
nog wat trainingsuurtjes gaat maken, maar 
dan wel coronaproof. 

Het eerstvolgende agendapunt is de 
ALV. We weten nog niet hoe we dat gaan 
doen. Mogelijk gaan we eerst vragen wie 
er prijs stelt op een “live” ALV en kunnen 
we zien hoeveel mensen eventueel willen 
komen. Eén van de agendapunten wordt 
waarschijnlijk de contributie van dit huidige 
seizoen. We hebben vorig seizoen al een 
aantal maanden niet gespeeld, en ook dit 
seizoen zullen we een aantal maanden 
niet spelen. Nu komen voor een duivels 
dilemma te staan: onze leden krijgen 
niet waarvoor ze betaald hebben, maar 
de kosten van de club lopen gewoon 
door. Gaan we dan toch korting geven op 
de contributie en een jaar met negatief 
resultaat accepteren?

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

TOCH WEER 
CORONA

Of hopen we dat onze leden (net als de 
supporters van PSV) toch de club steunen 
en de “normale” contributie betalen? Als U 
een mening heeft, kom dan naar de ALV of 
maak Uw mening anderszins kenbaar.

Tot slot nog een woord van dank aan Nol 
Cuijten. Nol heeft gedurende een tiental 
jaren de club gediend in diverse rollen. 
Deze Corona tijd laat geen ruimte voor een 
gepast afscheid, maar onze onvolprezen 
Link geeft me de mogelijkheid om Nol 
te bedanken voor zijn inzet. Nol is het 
type waar amateurverenigingen er nooit 
genoeg van hebben en die altijd te vroeg 
ophouden. Nol tot ziens op het Lambrek als 
“vrije” supporter. 

Ondertussen hebben we voor een deel van 
Nol zijn werkzaamheden een opvolger. Eric 
Doezé gaat de rol van teammanager Heeze 
1 verzorgen. Eric welkom.

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

Tot ziens op het Lambrek.
Paul Krieckaert
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Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527

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

volg ons op Facebook

SPONSOR  IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: MARIEKE VAN MEIJL

Op het moment dat eigenaresse 
Marieke van Meijl haar opleiding tot 
schoonheidsspecialiste ca. 15 jaar 
geleden met succes had afgerond, rezen 
schoonheidsstudio’s als paddenstoelen 
uit de grond. Concurrentie in deze 
branche was moordend en voor Marieke 
voldoende reden om voorlopig haar 
plannen om zelfstandig te ondernemen, 
terzijde te schuiven.

En omdat er toch brood op de plank 
moest komen, besloot Marieke om 
voorlopig een baan te zoeken in het 
reguliere bedrijfsleven. Deze baan vond 
zij bij toenmalig schoonmaakbedrijf Leo 
Jacobs waar zij het goed naar haar zin had 
en ca. 14 jaren lang in loondienst haar 
werkzaamheden met plezier uitoefende. 
Totdat zij, inmiddels 2 jaar geleden, het 
bedrijf waarin zij werkzaam was, kon 
overnemen inclusief de reeds bestaande 
relaties. 
Op dat moment was Marieke (en haar 
partner) in het bezit van 2 kinderen, Mike en 
Romy, dus werd de nieuwe naam voor haar 
bedrijf al snel bedacht: MIRO Cleaning.
Miro Cleaning is een dienstverlenende 
onderneming welke zich voornamelijk 
bezighoudt met de interieurverzorging van 
bedrijven. Hier moet u denken aan kantoren, 
kantines, vergaderruimten, showrooms, 
keukens, toiletten, trappenhuizen en 
dergelijke.

MIRO
CLEANING

Met haar vaste en ervaren medewerkers 
tracht Miro Cleaning de klant te ontzorgen 
door net iets meer service te bieden 
dan normaal waarbij hygiëne centraal 
staat. Daarnaast probeert het bedrijf 
zoveel mogelijk hetzelfde gezicht bij de 
opdrachtgever te laten komen waardoor 
er een betere vertrouwensband wordt 
gecreëerd.

Zelf heeft Marieke op jonge leeftijd nog 
enige tijd in het meidenteam van de RKSV 
Heeze  gevoetbald. En toen het moment 
was aangebroken dat zoontje Mike aangaf 
ook lid te willen worden van ons clubke, 
hoefde MIRO Cleaning niet lang te twijfelen 
om het team van Mike te voorzien van 
prachtige tenues waarop trots de naam 
van haar bedrijf prijkt.  Voor deze financiële 
ondersteuning aan de RKSV Heeze zijn wij 
MIRO Cleaning zeer erkentelijk en hopen 
stiekem op een nog jarenlange continuering 
van deze geste. Wij wensen Marieke namens 
LINK alle succes voor de toekomst met haar 
mooie bedrijf. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 06 217 07 285,
mariekevanmeijl@mirocleaning.com
of bezoekt u de website:
www.miroclaening.com
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En vandaag is hij dan met pensioen. 
Hij heeft daar gelukkig niet op zitten 
wachten (had nog best ’n tijdje door 
willen gaan) en bleef tot aan de 
allerlaatste dag gemotiveerd en met 
heel veel enthousiasme zijn werk doen. 
Zelf vindt Kees zijn lange dienstverband 
en pensionering in het onderwijs geen 
verdienste, hetgeen hij met de navolgende 
relativerende uitspraak aangeeft: ‘Ik ben 
ruim 40 jaar lang redelijk tot goed betaald 
geworden voor een fantastische baan in het 
onderwijs welke ik met geen andere had 
willen ruilen en voor geen goud had willen 
missen’. En daarmee is wat Kees betreft de 
kous af. 

Kees gaf meer dan 40 jaar les aan kinderen 
in Heeze waarvan velen hem nog lang 
zullen blijven herinneren als ‘Meneer 
Kees’ wiens manier van lesgeven net 
even boeiender was en meer inspireerde 
dan normaal. Velen van onze LINK-lezers 
hebben het basisonderwijs van Meneer 
Kees genoten en zullen zijn toewijding en 
passie nog lang blijven herinneren.

En hoewel het Kees siert om in alle 
bescheidenheid het liefst in de luwte te 
blijven, vond LINK het toch gepast om als 
eerbetoon aan zijn vele verdienstem voor 
de RKSV Heeze - waardoor hij jaren terug 
als ‘Superpromotor’ werd beloond - ook 
zijn onderwijzerskant nader te belichten 
middels onderstaand levensverhaal van 
Meneer Kees.

DIALECT 
Wij van LINK zijn Kees dan ook zeer 
erkentelijk voor zijn welwillende 
medewerking aan dit interview. Tijdens 
een zeer aangenaam, interessant en 
soms intiem gesprek dat ik hiervoor met 
Kees mocht hebben, bleek al gauw zijn 
voorliefde voor het Brabantse dialect en 
met name voor de ‘Hizzerse’ streektaal. 
Een ‘taal’ welke hem zeer dierbaar is en 
die hij dan ook bij tijd en wijle en met groot 

genoegen bezigt. Zónder zijn bedoeling 
om er ’n leergang van te maken deed het 
Kees deugd om zijn leerlingen regelmatig 
met dialectische woorden of uitspraken 
te confronteren. Om Kees te plezieren 
heb ik nog even gepoogd om de tekst van 
dit artikel in het fraaie Hizzerse dialect 
te vertalen, doch kwam ik al snel tot de 
conclusie dat iemand die nog steeds 
problemen heeft met ‘normaal’ Nederlands 
te schrijven, zich zeker niet moet inlaten 
met zo iets complex als dialect - met al 
haar onderlinge verschillen en nuances.

EN ZO IS HET GEKOMEN
Na zijn bezoeken aan kleuter- en 
basisschool (toen nog lagere school Dirk 
Hezius) bezocht Kees het vervolgonderwijs 
via de Albertus Magnus MULO in Geldrop. 
Bevangen door het katholieke geloof 
in de jaren ‘60  besloten vader en 
moeder Van den Groenendaal een extra 
schoolkeuzetest te laten uitvoeren door de 
Noord Brabantse Christelijke Boerenbond 
(!?). Pas vele jaren later kwam Kees er bij 
toeval achter dat dit advies destijds als 
volgt luidde: ‘Op basis van zijn meer dan 
voldoende leerprestaties achten wij Keesje 
geschikt tot het volgen van de HBS doch 
gezien zijn “speelse karakter” adviseren wij 
Keesje om voor de MULO te kiezen’. 

Nog tijdens het doorlopen van de MULO 
voelde Kees reeds een zekere roeping die 
wees in de richting om ‘iets met kinderen 
te doen’. Dus doorliep hij na de MULO nog 
2 jaar de HAVO ter voorbereiding op de 
latere PABO. Hier studeerde hij na 3 jaar af 
als onderwijzer LO mét diploma, althans zo 
beweert Kees, maar dat laatste kon hij me 
niet bewijzen (grapje hoort er bij, Kees)!

Zijn eerste vaste aanstelling betrof 
(voorafgegaan door enkele invalbeurten) 
de Bergerhof-, gevolgd door de 
Merlebosschool, beide te Heeze. Op mijn 
vraag of hij, omwille van de integriteit, 
niet liever een baan had aanvaard als 

MENEER KEES
AFSCHEID
Opmerkelijk feit bij het afscheid van een leerkracht - zeker 
wanneer deze na ruim 40 jaar dienstverband met pensioen 
gaat - betreft de (vaak terechte) aandacht welke deze 
persoon met name in de media krijgt. Omtrent het recente 
afscheid van onze hoofdrolspeler Meneer Kees (van den 
Groenendaal) bleef het, mede op zijn verzoek, opmerkelijk 
stil in de media. Tot vandaag !
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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

onderwijzer op een school buiten Heeze, 
antwoordt Kees dat hij het beroep 
van leerkracht binnen zijn geboorte- 
en woonplaats nooit als hinderlijk of 
confronterend heeft ervaren. Het tegendeel 
van integriteit werd bewezen door ouders 
waarvan de kinderen les kregen van Kees. 
Na ’n avondje stappen boden ze hem aan 
veilig thuis te brengen. Kom daar maar 
eens om als vreemde in een vreemd dorp!

VROEGER WAS ALLES BETER
(OF TOCH NIET)
Een groot verschil tussen de lagere school 
van vroeger (waarop Kees les kreeg) en die 
van nu, laat Kees blijken uit de volgende 
voorbeelden:

Het toenmalig schoolhoofd, annex meester 
van de 6e, klas, rookte als ’n ketter. Jazeker, 
ook tijdens de les en vermoedelijk alléén 
tijdens de les, daar men hem het roken 
thuis wellicht verbood (?) Deze meester 
schroomde zelfs niet om bepaalde kinderen 
onder lestijd om ’n nieuw pakje sigaretten 
te sturen richting tabakszaak. Op zich 
natuurlijk al ’n opmerkelijke actie, doch het 
meest frappeert nog het feit dat kinderen 
van 11-12 jaar (!) dit pakje sigaretten 
contant betaalden zonder dat gevraagd 
werd voor wie de sigaretten bestemd 
waren.
 
Een (bijna) jongeman uit de toenmalige 
6e klas lagere school, laten we hem Kees 
noemen, op zijn leeftijd reeds voorzien van 
het nodige testosteron, vond het helemaal 
niks dat de jongens- en meisjesschool 
gescheiden waren. Jongens en meisjes uit 
de tegenwoordige hoogste klas snappen bij 
God niet waar ik het over heb.
 
Verplicht schoolzwemmen in het buitenbad 
van zwembad De Smelen (Geldrop) bij 
een watertemperatuur van hooguit 
13 gr. C vond de schoolleiding vroeger 
geheel passen en verantwoord binnen 
het kader van opvoedkundig onderwijs, 
alhoewel deze schoolleiding zélf de zaakjes 
droog hield. Tegenwoordig zou deze 

martelgang door de schoolinspectie als 
kindermishandeling worden beschouwd.
 
Hand in hand en per klas in rijen van 
twee binnen 30 seconden opstellen na 
het eerste belsignaal om vervolgens bij 
het tweede belsignaal het klaslokaal 
ordentelijk en zwijgzaam te betreden. 
Ook deze ‘drilmethode’ zal destijds 
wel gepast hebben binnen het kader 
van opvoedkundig onderwijs. Maar wat 
’n verschil met de huidige verworven 
vrijheden op de speelplaats.

En zo kan Kees nog wel even doorgaan 
met voorbeelden van verschillen tussen 
vroeger en nu. Niet alleen vanwege 
bovengenoemde feiten (welke in de context 
voor die tijd als vrij algemeen en ‘normaal’ 
werden beschouwd) doch vooral de wijze 
waarop momenteel wordt lesgegeven, 
geniet bij Kees de huidige methode 
veruit de voorkeur.  De meest positieve 
vernieuwing in de onderwijsmethodiek 
omschrijft Kees als volgt: ‘Werden minder 
bekwame kinderen in vroeger tijden veelal 
aan hun lot overgelaten en gedoemd 
om meermaals te doubleren, de laatste 

MENEER KEES MET PENSIOEN
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: ARCHIEF KEES VAN DEN GROENENDAAL
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jaren ontvangen juist deze kinderen extra 
aandacht en begeleiding. Het huidige 
motto luidt dan ook dat ELK kind in de 
gelegenheid moet worden gesteld om een 
bepaald niveau te bereiken waarin hij/zij op 
z’n minst gelukkig wordt.’

Graag wil Kees benadrukken dat hij meer 
dan veertig jaar lang met heel veel plezier 
heeft lesgegeven en is er trots op mij te 
melden tijdens die lange periode NOOIT 
’n bepaalde leerling (jongen of meisje) te 
hebben voorgetrokken of apart behandeld 
te hebben. Het maakte Kees ook niet uit 
voor welke doelgroep hij les moest geven, 
onder- of bovenbouw, het was Kees om 
het even en allen waren hem even lief. 
Voor Kees was dan ook iedereen gelijk, 
Jantje, Pietje, jongen of meisje, iedereen 
werd door hem met evenveel respect 
en interesse behandeld. Kees heeft in 
lesgeven veel energie gestoken maar 
evenzoveel energie van de kinderen terug 
ontvangen waardoor hij dit werk dan ook zo 
lang en met plezier heeft kunnen/mogen 
doen. E.e.a. bleek uit de talloze blijken van 
belangstelling en medeleven toen bekend 
werd dat hij er mee ging stoppen. Ouders, 
leerlingen, ex-leerlingen, collegae en noem 
maar op: Kees werd overspoeld met stapels 
brieven, kaarten en mails, alle als blijk van 
waardering.

EN WAT NU
Nu zijn pensionering ’n feit is, hebben 
inmiddels al menig particulier, vereniging 
of instelling een beroep gedaan op de 
vele vrije tijd waarover Kees nu beschikt. 
Ook ik heb hem namens LINK tijdens dit 
interview gepolst over zijn interesse om 
als redactielid toe te treden. Voor iedereen 
heeft hij hetzelfde antwoord klaar, te 
weten; ‘Ik voel me zeer vereerd, ben erg 
geïnteresseerd, maar kom over ’n jaar nog 
maar eens terug met hetzelfde verzoek.’ 
Voorlopig neemt Kees een ‘sabbatical year’ 
waarin echtgenote Mieke, zijn kinderen en 
kleinkinderen op de eerste plaats komen. 
En dat gunnen wij hem natuurlijk van harte.
Daarnaast heeft Kees vele hobby’s die 
hem nu goed van pas komen. Zo fietst en 

VOL Verlichting & VOL Industrial • www.volverlichting.nl
Langstraat 3 - hal 1 & 14b • 5595 AA Leende • T. 040-2060222

Groot assortiment verlichting met een vintage
 en industriële, stoere uitstraling.

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN
STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

wandelt Kees graag. Gisteren nog heeft 
hij een bezoekje gebracht aan een ex-
collega van hem die in Nuenen woont en 
welke tocht hij TE VOET heeft afgelegd!  
Meerdere malen per week fietst hij bij 
goed weer ’n afstand van telkens maar 
liefst 100 km (en niét per e-bike maar 
op ‘n standaard fietske). Kees is ook 
’n groot schaatsliefhebber en bezoekt 
daarvoor regelmatig grote nationale- en/of 
internationale wedstrijden o.a. in Salt Lake 
City. En passant pikt hij dan ook nog een 
bezoekje mee aan de Olympische Spelen in 
Tokyo. 

Kees kennen velen van ons ook nog van 
die andere grote hobby; het distribueren 
van kerstbomen rondom de kersttijd 
waaraan hij jarenlang, samen met collega 
Peer Vercoelen, ontzettend veel lol heeft 
beleefd maar ook barstens veel kou heeft 
geleden. Jarenlang bezorgden zij - met 
een geleende aanhanger van een niet 
nader te noemen dakdekkersbedrijf - legio 
kerstbomen op bijna alle scholen in de 
regio, totdat na de rampzalige cafébrand 
in Volendam kerstbomen op alle scholen 
verboden werden en er voor Kees en Peer 
de lol afging.

Nog een andere hobby, en velen van ons 
is dat natuurlijk al lang opgevallen, betreft 
het onderhouden van sociale contacten 
wanneer hij zich met goed weer - vaak 
samen met Mieke - posteert op de tuinstoel 
langs de kant van de weg. Waarschijnlijk 

MENEER KEES MET PENSIOEN
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: ARCHIEF KEES VAN DEN GROENENDAAL
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houdt e.e.a. verband met de hang naar 
vroeger tijden toen Nederland tv-land 
nog niet bestond en massaal vertier op 
de toen nog stille straat werd gezocht. 
Niks mis mee natuurlijk. Toch heb ik Kees 
hieromtrent vriendelijk doch dringend 
verzocht alert te blijven op het mega 
drukke verkeer wat dagelijks langs zijn huis 
raast. Levensgevaarlijk !

100 VAKANTIEDAGEN
Ca. 15 tot 20 jaren geleden is Kees 
opgehouden om nog serieus te reageren 
op de vaak stompzinnige opmerkingen die 
hij - en al zijn collegae - kreeg over zijn 
z.g.n. ‘luizenbaan’ in het onderwijs met alle 
vrije dagen en korte werktijden vandien. 
Speciaal voor alle trouwe LINK-lezers wil 
hij nog één keer vertellen hoe hij hierover 
denkt: ‘Inderdaad valt niet te tornen aan de 
100 vrije dagen (die per definitie nog geen 
vakantiedagen kunnen worden genoemd) 
die geen enkele andere sector te bieden 
heeft. Dat is nu eenmaal een vast gegeven 
dat helaas bij de buitenstaander gelijk in 
het oog springt. Minder vast staan de - 
niet voor iedereen zichtbare - EXTRA uren 

welke bijna dagelijks worden gemaakt en 
welke losstaan van het reguliere lesgeven. 
Zoals daar zijn o.a. schoolbijeenkomsten, 
teamvergaderingen, ouderavonden, 
huiswerkcorrecties, cito-voorbereidingen 
en wat dies meer zij. Dit is mijn uitspraak 
en daar zullen onze LINK-lezers het mee 
moeten doen, discussie gesloten’, aldus 
een enigszins getergde Meneer Kees.
Ná de gedwongen schoolsluiting als 
gevolg van corona, waarbij ouders zélf hun 
kroost moesten onderwijzen (of althans 
behulpzaam zijn), is de mening over dit 
onderwerp gelukkig bijgesteld.

DNA
Mieke en Kees konden het tijdens hun 
huwelijksjaren slechts zelden eens worden 
waar het gezamenlijke beslissingen betreft. 
Met uitzondering van de belangrijkste 
gezamenlijke beslissing welke hun leven 
zou bepalen, te weten het stichten 
van een groot gezin. Mede dankzij de 
aanwezigheid van de nodige potentie 
en ‘Hulp van Boven’ werden zij dan ook 
gezegend met maar liefst zes kinderen. 
Waren de onderwijsgenen reeds aanwezig 
bij Mieke en Kees (beiden behept met 
het onderwijsvirus), ontegenzeggelijk 
hebben deze genen hun DNA afgestaan 
aan maar liefst drie van hun kinderen 
die ook in het onderwijs belandden. Tel 
daarbij op de onderwijsgenen in het gezin 
van broer Peter v/d Groenendaal alwaar 
dit DNA ook welig tiert, en je zou zomaar 
een eigen school kunnen starten met 
uitsluitend onderwijspersoneel van Van 
den Groenendaal.

MEMOIRES 
Slechts een klein gedeelte uit het interview 
met Kees heb ik in deze LINK kunnen 
verwoorden vanwege gebrek aan ruimte. 
Het goede nieuws is dan ook dat Kees 
inmiddels klaar is met het schrijven van 
zijn memoires (of wat daar voor door mag 
gaan) en binnenkort zullen deze worden 
uitgegeven. Wij houden u op de hoogte! 

AANNEMERSBEDRIJF

P.J. CUYTEN
NIEUWBOUW • VERBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

Tel. 040 - 2264681   GSM: 06-51770129
E-mail: info@aannemersbedrijfpjcuyten.nl

AANNEMERSBEDRIJF

P.J. CUYTEN
NIEUWBOUW • VERBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

Tel. 040 - 2264681   GSM: 06-51770129
E-mail: info@aannemersbedrijfpjcuyten.nlWebsite: www.aannemersbedrijfpjcuyten.nl
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‘ROOD-GROENTJE’ 
VOETBALNOSTALGIE 
UIT DE JAREN ’70

derde naar de tweede klasse) maar liefst 
driemaal achter elkaar te degraderen. 
Het ‘Rood-Groentje’ was in die tijd een 
ideaal platvorm voor vele clubleden om 
hierover hun mening te ventileren. Verder 
zien we dat Heeze 7, het veteranenteam, 
in die tijd de successen aaneenreeg. Een 
kampioenschap van dit team was eerder 
regel dan uitzondering en de mannen 
bleven ook zo’n twee jaar ongeslagen.

In de edities van 1979 en 1980 wordt 
veel geschreven over het op handen 
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TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF

Afgelopen zomer vroeg Kees van den 
Groenendaal of ik misschien interesse 
had voor een stapeltje ‘Rood-Groentjes’ 
uit lang vervlogen tijden. Nou, die 
interesse had ik wel en bladeren door 
deze oude clubblaadjes uit de periode 
1975 – 1980 werd een nostalgische trip 
door het verleden van onze club.

WAT WAS HET ‘ROOD-
GROENTJE’?
Allereerst rijst natuurlijk de vraag: wat was 
het ‘Rood-Groentje’ ook alweer? Het ‘Rood-
Groentje’ waar ik het nu over heb, is niet 
het wekelijkse mededelingenblad zoals dit 
tot zo’n 10 jaar geleden elke week bezorgd 
werd. Daarin stonden naast het programma 
en de uitslagen ook de wedstrijdverslagen 
van de junioren en senioren. Daarmee 
was ergens in de jaren 90 begonnen in 
het wekelijkse mededelingenblad, dat zo 
uitgroeide tot een heus clubmagazine. 
Verslagen werden op zaterdag voor de 
junioren aangeleverd en op zondagavond 
voor de senioren. Persoonlijk herinner ik 
me nog goed, dat ik op zondagavond soms 
tot 22.00 uur de handgeschreven verslagen 
van de diverse seniorenteams uitwerkte 
en ze dan op een diskette zette, die ik dan 
bij Ad van Gerwen en later bij Nico van der 
Palen in de brievenbus deed. Onvergetelijk 
was daarbij de hilarische rubriek “Het 
gerucht gaat…”, maar daarover misschien 
meer in een volgende Link. 
 Het ‘Rood-Groentje’, waar ik het nu over 
heb, was een clubmagazine, dat enkele 
keren per seizoen verscheen naast de 

wekelijkse mededelingen. Hierin stonden 
allerlei wetenswaardigheden over zaken 
die speelden binnen onze vereniging 
zoals bijdragen van de diverse elftallen, 
algemene informatie e.d.

VOORLOPER VAN DE LINK
Het ‘Rood-Groentje’ uit de jaren 70 en 80 
mag best als een voorloper van de huidige 
‘LINK’ gezien worden, ook al zou je dat op 
het eerste gezicht niet meteen zeggen. Het 
‘Rood-Groentje’ was een gestencild boekje, 
dat nog volledig op de typemachine was 
uitgetikt. De lay-out oogt in vergelijking 
met de huidige link nogal primitief, maar 
dat is natuurlijk ook logisch gezien de 
mogelijkheden in de jaren ‘70. Computers 
waren er nog niet en alles moest met de 
hand gedaan worden. Aangeleverde kopij 
werd door Jan van den Hurk uitgetikt en 
de boekjes werden dan in elkaar gezet 
en gedrukt op de stencilmachine bij de 
therapie van Kempenhaeghe. Een heel 
verschil met de huidige ‘LINK’ op glanzend 
papier en gevuld met vele kleurenfoto’s. 
Het is dan ook in die zin niet helemaal 
fair om het ‘Rood-Groentje’ van toen te 
vergelijken met de huidige ‘LINK’. Wat zeker 
wel overeenkomt, is het enthousiasme 
waarmee een kleine groep mensen 
probeert om voor alle leden een mooi 
magazine te laten verschijnen. 

DE MAKERS VAN TOEN
Als ik het oudste boekje doorkijk, zien we 
meteen op de eerste pagina de redactie 
vermeld staan. Deze bestond destijds uit

H. Isbouts en H. Timmermans m.m.v. 
bestuur en Jeugdbestuur RKSV Heeze. 
Opvallend is dat vrijwel nergens de 
voornamen gebruikt worden.

In 1978 is de redactie uitgebreid met J. 
Manders (bestuurszaken) en C. van den 
Groenendaal (jeugdzaken) en een jaar later 
worden ook de voornamen van de heren, 
Henk, Henk, Jan en Cees, vermeld. Naast 
deze redactie staan er ook vaste rubrieken 
in het blad waarin op humoristische en 
ook vaak kritische wijze allerlei zaken 
binnen de vereniging aan de kaak worden 
gesteld. Deze rubrieken zijn van de hand 
van ‘Jan Heezerik’ en ‘Stekelbaars’. De 
artikelen van de seniorenafdeling worden 
steevast ondertekend met de initialen van 
de schrijvers, terwijl bij de bijdragen van 
de jeugd de voor- en achternaam vermeld 
worden. De voorzitter sluit zijn bijdrage 
weer af met ‘Voorzitter’.  

EEN TIJDSBEELD
Deze ‘Rood-Groentjes’ geven niet alleen 
de nodige informatie over onze vereniging, 
maar ze bieden ook een mooi beeld van 
de tweede helft van de jaren ‘70. Zoals al 
eerder gezegd, valt de lay-out natuurlijk op. 
Alles getypt op de typmachine en het is ook 
duidelijk dat er nog geen spellingscontrole 
was. Op een of andere manier is dit 
natuurlijk ook weer de charme van het 
boekje. De periode 1975 – 1980 was een 
roerige periode voor onze vereniging.
Allereerst vielen de prestaties van ons 
eerste elftal op en dit komt ook regelmatig 
aan bod. Heeze 1 slaagde erin om na het 
kampioenschap van 1973 (van de  



18 19

zijnde 50-jarig jubileum. Er was in het 
hemelvaartsweekend van 15 t/m 18 
mei voor een uitgebreid en gevarieerd 
programma gezorgd, dat begonnen 
werd met een eucharistieviering gevolgd 
door een koffietafel en een receptie. De 
feestavond voor ‘alle leden’ in zaal ‘De 
Parel van Brabant’ werd opgeluisterd door 
niemand minder dan Imca Marina.

Verder vermeldt het programma een 
‘Aktiviteit voor de jeugd van Heeze, 
feestmiddag voor de bejaarden van Heeze, 
een feestelijke bijeenkomst, waarvoor 
oud-leden zullen worden uitgenodigd met 
huldiging van de jubilarissen, feestmiddag 
voor de D-, E- en F-elftalen waarbij 
nadrukkelijk vermeld wordt, dat introducees 
welkom zijn (meisjesvoetbal bestond 
immers nog niet in die tijd), discoavond 
voor de A-, B- en C-jeugd waarbij ook weer 
introducees welkom zijn, een koffieconcert 
en een sluitingsfeest met prijsuitreiking 
van het buurtvoetbaltoernooi. Kortom, een 
bomvol programma.

In het nummer van juni 1980 wordt ook 
uitgebreid verslag gedaan van een zeer 
geslaagd jubileumfeest.

EEN KLEINE SELECTIE UIT DE 
DIVERSE ARTIKELEN.

In december 1975 schrijft J.v.d.L.,leider 
van Heeze 7: “Na enige strubbelingen 
aan het begin van de competitie zijn we 
weer waar we wezen moeten. We danken 
dit vooral aan onze aanvoerder. Piet, 
hartelijk dank daarvoor. Na 7 wedstrijden 
nog geen verliespunt. Belangrijker is dat, 
als we ’s zondags gaan voetballen, we 
dit niet alleen voor ons elf doen, maar 
ook voor de tegenstander en je eigen 
medespelers. Vergeet dit vooral niet. Ook 
de scheidsrechter vindt het leuk als hij 
wat medewerking krijgt. Ik weet dit uit 
ervaring. Verder wil ik met medewerking 
van alle spelers jullie een succesvol seizoen 
toewensen. Ook onze dames mag ik 
niet vergeten, zij zijn het die ons komen 
aanmoedigen en hun wens ik veel kijkgenot 
toe. Ook wil ik W. Isbouts dankzeggen voor 
de nieuwe bal die hij ons geschonken heeft. 
Verder hartelijke dank, mede namens mijn 
vrouw, voor de attentie die we mochten 
ontvangen.”

In het decembernummer van 1976 staat 
het verzoek van de penningmeester aan 
de ouders van de B-C- en D-spelers om 
hun zoon, als hij in de zaal gaat trainen, 
vanwege een zaalhuurverhoging 50 cent 
mee te geven bij elke training.

In het julinummer van 1976 vinden we 
de voorlopige samenstelling van de 
selectiegroep voor het seizoen 1976-
1977: “R. Aerts-G.J. Beks- J. Bakermans-P. 
Bakermans-G. van Galen-H. Engelen-C. 
v.d. Groenendaal-P.v.d. Groenendaal-L. 
Scheepers-A. de Bie-J. Giller-P. Giller-J. 
Ceelen-H. v.d. Meulen-W. Henselmans-B.
Padding-Th. Wijnen-A. Knapen-W. 
v.d. Steen-S. v. Hees-J. Snoeyen-A. 
Raaymakers-L. Bonger-H. Knapen-J. 
Bosch-H. v. Gerwen” De spelers wordt                              
verzocht om voor de eerste oefenwedstrijd 
tegen Rood-Wit ’67, vertrek per auto om 
13.30 vanaf J. v.d. Weide, te denken aan het 
meebrengen van een rood shirtje.

In april 1977 onthult ‘Stekelbaars’ 
in zijn vaste rubriek nog een leuke 
wetenswaardigheid over terreinknecht Wim 
Verest: “Onze terreinknecht meet met twee 
maten: naar gelang de stand krijgt men 
onder de rust thee met of zonder suiker.
Eer zijn elftallen die het hele seizoen nog 
geen suiker in de thee gehad hebben.”

En zo staan er nog meer vermakelijke 
stukjes in het ‘Rood-Groentje’. Veel 
herinneringen komen naar boven bij het 
lezen van al die namen. Allemaal mensen 
die ooit iets voor onze vereniging betekend 
hebben en in veel gevallen nog steeds op 
welke wijze dan ook hun bijdrage leveren. 
Misschien in een volgende ‘Link’ nog meer 
uit de oude doos...
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TERUG IN DE TIJD: 
HEEZE C1,
SEIZOEN 2003-2004

Bij het spitten in het rijke fotoarchief 
stuitte de redactie van LINK op de 
teamfoto van Heeze C1 seizoen 2003-
2004. LINK sprak met drie toenmalige 
spelers: Paul Weiss, Michael Deelen en 
Max van Leeuwen en de trainer van toen: 
Fred Weiss. Wat was dat voor een team 
en hoe gaat het nu met hen?

WAT KUN JE JE VAN DAT JAAR 
HERINNEREN?
Michael steekt van wal: “Het jaar ervoor, 
mijn eerste jaar als C-speler, hadden we 
een prachtig seizoen gedraaid (hoge 
klassering en kwartfinale beker) en nu 
bestond dit team uit talentvolle spelers die 
vanuit de D1 overkwamen. Qua prestaties 

HERINNERINGEN C1 2003-2004
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: ARCHIEF

was het weer een typisch Heezers seizoen: 
tegen betere tegenstanders spectaculaire 
wedstrijden met soms een verrassend 
goede uitslag en tegen de mindere goden 
was het voor de trainers vaak afzien hoe 
we speelden. In deze periode begon ik ook 
mijn traptechniek beter te ontwikkelen 
wat leidde tot een aantal assists (als 
verdediger) maar ook nekklachten van 
onze middenvelders en soms ergernissen 
bij de trainers, haha. Daarnaast begonnen 
we als team ook het veldspel van het 
voetbal beter te beheersen en individuele 
kwaliteiten werden steeds beter zichtbaar. 
De groep was behoorlijk talentvol gezien 
het aantal spelers dat later verdienstelijk 
in de selectie heeft gespeeld en ook daar 
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DE GROEP
WAS BEHOORLIJK
TALENTVOL

ERGENS IN DIE JAREN 
VERANDERDE HET VAN 
PLEINTJESVOETBAL
NAAR TEAMSPORT

was even afwachten hoe we dat seizoen 
zouden presteren. Als ik de verslagen 
teruglees - keurig gedocumenteerd door 
Theetjes (redactie: bijnaam voor zijn eigen 
moeder) - hebben we een redelijk seizoen 
gedraaid en zijn we in de middenmoot 
geëindigd.” Max kan zich niet heel veel van 
dit seizoen herinneren, maar er dagen hem 
wel nog enige zaken: “We draaiden een 
heel wisselvallig seizoen. Dat is ook terug 
te zien in de uitslagen en de eindstand. In 
mijn beleving was het vooral vaak erg matig 
tegen Eindhovense ploegen; daar waren 
wij als Heezerse jongens toch altijd een 
beetje van onder de indruk. Bij Tongelre 
schopte de tegenstander mij dwars door 
midden zonder excuus of optreden van 
de scheidsrechter. Mijn opa was laaiend, 
haha!” 

Trainer Fred komt ook met nog enige 
feiten: We hadden in dat jaar veel spelers 
met veel blessures en ook beschikten we 
over diverse spelers die ingepast moesten 
worden uit andere teams. Daarbij kwam 
nog het grote aantal eerstejaars spelers, en 
dan is de wisselvalligheid wel te verklaren. 
In de opstelling vonden noodgedwongen 
dus (te) veel wisselingen plaats. Dit team 
bezat veel talentvolle spelers, maar naar 
mijn idee gebruikten sommigen te weinig 
hun kwaliteiten of waren ze niet voldoende 
overtuigd van hun talent. Maar, als ik naar 
de foto kijk, ben ik trots dat er nog wat 
spelers uit dit team in de selectie spelen. 
Dus, het is toch nog goed gekomen met de 
ontwikkeling van de spelers, haha!

HOE BELEEFDE JE HET
VOETBAL TOEN?
Gezien de leeftijd van toen (13 of 14) 
waren alle jongens zeer gedreven en veel 
met voetbal bezig. Max: “Ik was echt heel 
fanatiek, maar toch baalde ik dat mijn 
leeftijdsgenoten, Yori Eichhorn en Rob van 
Wetten, wel vervroegd over waren gegaan 
naar de B1. Maar ik mocht dit seizoen wel 
aanvoerder zijn en dat vond ik wel heel 

mooi.” Michael: “We leefden echt voor het 
voetbal want de trainingsopkomst was 
altijd hoog en iedereen wilde beter worden. 
Dit resulteerde soms in zeer felle partijtjes 
en kleine ruzietjes, maar een paar minuten 
later was alles weer vergeven en vergeten 
en trainden we verder. 

Op zaterdag was iedereen dan ook altijd 
volledig gemotiveerd om te knallen, dus 
nederlagen kwamen extra hard aan en 
helaas hebben we die wel een aantal 
moeten slikken!” Maar wat het ook een 
leuk jaar maakte, is dat we buiten de 
zaterdagmiddag ook regelmatig met 
elkaar omgingen. In de weekenden gingen 
we met een deel van het team vaak 
zaalvoetbalwedstrijden van de trainers 
kijken. Bij de nabij geleden cafetaria 
werd dan een grote milkshake gehaald 
en onder het toeziend ook van de spelers 
verdedigden de trainers de clubkleuren van 
Van de Leur/Dankers en Cafe d’n Babbel. 

Fred beaamt dat het 17 jaar geleden wel 
anders was dan nu: “Het waren andere 
tijden, geen of nauwelijks afleiding van 
internet of mobiele telefoons. Naast 
voetbal deden jongens weinig aan andere 
sporten. Hierdoor waren er ook meer 
voetballers waardoor het niveau hoger was 
dan nu. De veldjes in de wijken werden 
na school gebruikt om te voetballen. Hier 
werd de basis gelegd voor de voetballers. 
Nu moet men in twee keer een uur training 
alles op voetbalgebied aanleren om de 
spelers naar een hoger niveau te tillen. Er 
waren ook nauwelijks problemen met het 
vinden van vrijwilligers, scheidsrechters of 
trainers. Dat zie je ook terug in het niveau. 

Ik heb ook het idee dat techniek voorheen 
belangrijker was; nu praat men alleen over 
tactiek en fysieke gesteldheid van spelers.” 
En hoewel vader Fred en zoon Paul in die 
tijd het ook nogal eens erg oneens waren, 
bevestigt Paul nu het beeld van zijn vader: 
“Ergens in die jaren veranderde het van 

kampioenschappen/promoties heeft 
behaald.” Paul vult aan: Het jaar ervoor 
ging ik (samen met Rens van de Kerkhof 
en Luuk van Ravenstein) vervroegd over 
naar de C1, wat voor mijn gevoel het meest 
uitdagende en leerzame seizoen uit mijn 
voetballoopbaan was. Tegenspelers waren 
een kop groter, fysieker en mondiger. 

Medespelers kwamen met de scooter naar 
de training, terwijl ik in de brugklas zat. Ook 
de medespelers waren met 'andere' dingen 
bezig dan wij en met Rob van Wetten 
hadden we een speler die er letterlijk en 
figuurlijk bovenuit stak. In dat jaar erop 
(2003/2004) gingen de oudere spelers 
over - waaronder Rob - en waren Michael 
en Max de voornaamste kartrekkers. Het 

'pleintjesvoetbal' naar 'teamsport'. Er kwam 
meer bij kijken dan enkel techniek en 
talent. Je trekt je lessen en ontwikkelt een 
winnaarsmentaliteit, wat ook op vlakken 
buiten het voetbal van pas is gekomen.

De beste leermeester en observant zat aan 
de keukentafel thuis, waar we eindeloze 
discussies en reflecties - met of zonder 
woord overigens - hebben gehad over 
spelsituaties. Ik weet dat andere jongens 
niet wilden dat hun vader trainer/coach 
werd, maar ik kon geen betere trainer, 
coach en mentor wensen. Ik heb daar 
nu nog profijt van, want na verloop van 
tijd realiseerde ik dat teamsport een 

HERINNERINGEN C1 2003-2004
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belangrijk onderdeel is van het 'volwassen 
worden'. Vroeger was het voetbal wat de 
klok sloeg: in de pauzes, na school en in 
de weekenden. Nu liggen de kaarten wat 
anders op tafel. Het spelletje voetbal is 
leuk om te spelen, maar ten koste van 
alles winnen is er al een paar jaren vanaf. 
Twee jaar geleden scheurde ik mijn voorste 
kruisband af en met de nodige U-bochten 
ben ik hersteld.

Die herstelperiode hakte er hard in en 
tegenwoordig hoop ik vooral fit te blijven 
en plezier samen te maken. Beter gezegd: 
als we in een seizoen meer winnen dan 
verliezen, dan kom ik met veel plezier op en 
neer vanuit Den Bosch.  

WAT WEET JE NOG VAN HET 
WEEKEND NIEUW-BUINEN?
Vlakbij Stadskanaal in het noorden van 
ons land, ligt Nieuw-Buinen. Daar werd 
met Pinksteren een meerdaags toernooi 
gehouden. Dit groeide uit tot een jaarlijkse 
legendarische seizoensafsluiting, waar 
voetbal nu een keer niet op de eerste plaats 
kwam.

Allen zijn het erover eens dat dit een 
geweldige herinnering is: “De avonturen in 
Nieuw-Buinen, waar we met een grote bus, 
samen met de A1 heen gingen en waar we 
overnachtten in een grote tent, worden nu 
nog meer dan eens smakelijk opgerakeld 
onder de ingewijden, zoals iemand van de 
trainersstaf die midden in de nacht kramp 
kreeg en in een slaapzak verstrengeld lag, 

Ruud Nijssen die als C-junior plotsklaps in 
de discotheek Fox staat en verklaart dat hij 
'verdwaald' was en een medespeler die als 
een kip urenlang door dezelfde Fox heeft 
gelopen. En o ja, ook qua resultaten op 
het veld hebben we het daar altijd prima 
gedaan, ondanks het hoge niveau van de 
tegenstanders (tegenstanders uit heel 
Nederland) en de veel te korte nachten! 

ZIJN HART LIGT BIJ DE 
JEUGD(TRAINERS) DIE
HIJ ALLEMAAL MET
RAAD EN DAAD BIJSTAAT

HOE IS JE VOETBALCARRIÈRE 
HIERNA VERLOPEN?
Fred heeft daarna nog jarenlang (samen 
met Michiel) een jeugdteam begeleid. 1 jaar 
de B1 en daarna heel wat jaren de A1 met 
als hoogtepunten de kampioenschappen in 
2009 en 2018. Fred is ook nog trainer van 
“’t twidde” geweest en is nog steeds veel 
aanwezig op het sportpark. Zijn hart ligt bij 
de jeugd(trainers) die hij allemaal op met 
raad en daad bijstaat.

Paul heeft alle selectie-elftallen doorlopen 
en vervolgens vijf seizoenen in het eerste 
elftal gespeeld met als hoogtepunt het 
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kampioenschap in 2010-2011. “Daarna 
speelde ik met veel plezier vijf seizoenen 
in het tweede elftal en verschoof met 
de tijd de focus naar studeren, reizen en 
een veeleisende baan. Inmiddels ben ik 
aangesloten bij het derde elftal, wat een 
veredeld vriendenelftal is. Ondanks dat ik 
tegenwoordig in Den Bosch woon en het 
vaak lastig te combineren is met mijn baan, 
hoop ik - samen met vrienden - zo vaak 
én lang mogelijk plezier van het spelletje 
te hebben. Het is en blijft het leukste 
spelletje. 

Max en Michael hebben ook alle 
selectieteams van de jeugd doorlopen;
Max speelde soms zelfs twee wedstrijden in 
een weekend: op zaterdag bij de A1 en op 
zondag in het eerste. Toch besloot Max zijn 
voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke 
wilgen te hangen en verkaste hij naar de 
buren om te gaan hockeyen. Dat heeft hij 
een aantal jaren gedaan en nu is hij een 
zeer fanatiek fietser.

Michael voetbalt inmiddels voor het 13e 
jaar in de selectie waar hij na zo’n vijf 
jaar in het eerste nu een vaste waarde 
van 2 is; helaas kampt hij regelmatig met 
blessures waardoor hij enige regelmaat 
mist, maar het fanatisme is er niet minder 
op geworden bij hem! Hij sluit af: “Het was 
één van de vele leuke en leerzame jaren 
waar ikzelf door de goede trainingen van 
Fred, de flauwe woordgrappen van Michiel 
en de gezelligheid van Stefan met plezier 
op terugkijk. 

Hopelijk hebben de huidige jeugdspelers 
net zoveel plezier in het voetbal en 
gezelligheid onderling als wij destijds en 
kijken zij over 15 jaar ook met een grote 
glimlach terug naar hun jeugdjaren.” 

MAX SPEELDE
SOMS ZELFS

TWEE WEDSTRIJDEN
IN EEN WEEKEND

HERINNERINGEN C1 2003-2004
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HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN
STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
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Wat is dat toch met die clubtenues? Aanvankelijk 
bedoeld om te weten wie bij wie speelt, is het 
inmiddels een mode-item geworden, ontworpen 
door verwarde geesten van de kunstacademie. Neem 
nou het Ajax uit-shirt: “een geometrisch design dat 
is ontstaan op een schilderdoek”. Nee, dit is geen 
tekst van mij, maar van de fabrikant. Ik zie alleen 
maar rare ruiten en een rare geribbelde ronde hals. 
Het PSV uit-shirt is ook zoiets. Dat lichtblauw met 
witte accenten gaat nog wel. Maar dan weer zo’n rare 
tekst van de ontwerper: “Let op de subtiele grafische 
golfvorm”. Heren, we hebben het gewoon over een 
voetbalshirt, niet over de galajurk van Máxima. Dan 
hebben ze ook nog een 3e shirt (als je uit-shirt teveel 
op het thuistenue van de tegenstander lijkt, zou je ook 
je gewone thuisshirt aan kunnen trekken, maar dat 
zal wel teveel voor de hand liggen). Alweer die Karel 
Lagerfeld teksten: “zwart voorzien opvallende print 
met rode accenten”. Nou nou, het is wat.

Feijenoord heeft ook een zwart uit-shirt: “een krachtig 
shirt met op de voorkant horizontale strepen met 
opvallend grafisch element en met 3D siliconen 
Feijenoordlogo”. Komen de voorzetten van Jorgensen 
nu ineens wel aan? Opvallende opmerking van Adidas: 
“shirt kan binnenstebuiten gewassen worden”. Dat kan 
mijn hemd (€23) ook. 

AZ dan. Het thuisshirt heeft een naam: The New Red. 
Het is iets roods met vreemde zwarte strepen. Het 
klinkt natuurlijk chiquer als je het anders omschrijft: 
“All-over print van diagonale zigzag strepen en vapor-
hals”. Vapor-hals? Willem II dan. De Tilburgerse club 
heeft een mintgroen uit-shirt met navy blue accenten. 
“De kleur staat voor harmonie en sportiviteit”. Ik sla 
ook wel eens van dit soort wartaal uit, maar doorgaans 
alleen als ik zwaar getafeld heb.

Dan heb je nog shirts met een lettertype dat nog 
het meest weg heeft van een soort middeleeuws 
geheimschrift dat monniken hanteerden en alleen 
Dan Brown kan ontcijferen.Ook in de nieuwe collectie: 

shirts met een knoopje hoog in de kraag. Het laatste 
dat je wilt is zo’n knoopje dat je na de wedstrijd maar 
niet losgepeuterd krijgt en je daarom maar in woede 
verscheurt. Het ziet er een beetje uit als de pyjama’s 
die Liesl en Friedrich in The Sound of Music droegen.

Ook heel trendy: tight fit shirts. Dat is prima als 
je postuur hebt van een JO13-1 speler, maar bij 
de gemiddelde fan die toch iets te veel bier heeft 
gedronken ziet het er echt niet uit. Ook gezien: shirts 
met een motief dat eruit ziet als een aan diggelen 
geslagen ruit, en een shirt dat eruit ziet als een 
uitbraak van pokken en verdacht veel gelijkenis 
vertoont met de bekleding van de vliegtuigstoelen van 
Easy Jet. Een beetje vlekkerig ook.

Ook onbegrijpelijk: stonden er de afgelopen 100 
jaar twee gele banen op de voorkant van het ADO-
shirt, nu staan er drie gele banen op. “Met subtiele 
texturen, wat meer reliëf creëert”. Dat klinkt alsof het 
ontworpen is door een Italiaanse modekoning. Heren, 
het gaat hier om Hagenezen die tevreden zijn met hun 
broodjûh è mè ù. Texturen? Klinkklare onzinteksten, 
maar je moet toch wat verzinnen om met droge 
ogen €64,95 te vragen voor een simpel shirt. Hun 
keeper gaat overigens een zwaar seizoen tegemoet. 
Voor hem is een roze shirt ontworpen. Probeer dan 
nog maar eens zelfvertrouwen uit te stralen. Een 
verbetering is wel dat de spelersnamen weer gewoon 
op de achterkant staan. Hier is waarschijnlijk lang over 
vergaderd.

Als je het uit-shirt van Sparta ziet weet je het nu 
al zeker. Die gaan degraderen. Hebben die lui nu 
werkelijk geen enkel zelfrespect? “Een grafisch patroon 
met neon accenten in de kleuren teak green en 
perplex blue”. Angstaanjagend! Dan maar eens naar 
de site van RKSV Heeze gekeken. Die vermeldt over de 
tenues slechts dat ze “in rekening worden gebracht als 
ze zwaar gehavend worden ingeleverd”. 
Helder. Zo hoort het.

UITZINNIGE MOTIEVEN 
MET TROTS 
GEPRESENTEERD

COLUMN
TEKST: GRASPOL

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

SAMENWERKING
MET RABOBANK 
Net voordat de coronatijd aanbrak, kwamen Rabobank 
Heeze-Leende en RKSV Heeze tot overeenstemming 
over een samenwerking.

Omdat voor Rabobank de jeugd de klant van de 
toekomst is, is RKSV Heeze met haar vele jeugdleden 
een interessante club voor de bank om mee samen te 
werken. RKSV Heeze zocht daarentegen een sponsor 
om de jeugd in uniforme tenues te steken. Daarin 
vonden Rabobank en RKSV Heeze elkaar. Op naar een 
mooie samenwerking! 

NIEUWE LEIDER 
VAANDELTEAM
Eric Doezé volgt Nol Cuijten op als leider van het 
vaandelteam. Nol, hartelijk bedankt voor jouw 
jarenlange inzet! Eric, veel succes gewenst.   

CORONA 

AGENDA
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. 

Helaas liggen alle competities van de 
amateursport vanaf 14 oktober weer stil 
wegens te hoog oplopende aantallen 
coronabesmettingen. In Nederland wordt 
minimaal vier weken niet gevoetbald. 

De jeugd kan vooralsnog gelukkig
door met trainen. 

Het is voor niemand leuk. Toch moeten we 
volhouden en de moed erin houden. 

Het actuele protocol omtrent
Corona vind je op onze website. 
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brengen. Hier mag Daan zeker trots op 
zijn. Ook het voor het eerst fluiten bij de 
senioren op zijn leeftijd, ziet hij als een 
hoogtepunt.

Als scheidsrechter maak je natuurlijk ook 
minder leuke dingen mee: onenigheden 
met assistent- scheidsrechters, opstootjes, 
commentaar vanaf de zijkant. De taak is 
om hier zo min mogelijk om te geven en 
gewoon je eigen wedstrijd te fluiten. Daan 
geeft aan dat commentaar krijgen nooit 
leuk is, maar hij leert er wel van.

Daan zou zeker nog een paar stappen 
willen maken. Het fluiten van PSV O19 
is zeker zijn doel. Rekening houdend 
met studie en werk in de toekomst is 
het moeilijk om te zeggen waar Daan 
eindigt als scheidsrechter. Mocht de KNVB 
toch bellen, zal Daan deze kans zeker 
overwegen!

JEUGDREDACTIE
TEKST: DAAN DIJSTELBLOEM

Bij RKSV Heeze is het vaak een 
gepuzzel om voor iedere wedstrijd 
een scheidsrechter te hebben. Toch is 
er iemand die altijd bereid is om een 
wedstrijd te fluiten. Voor Daan Geurts 
maakt het niet uit welk team hij moet 
fluiten. De pupillen, junioren en zelfs de 
heren hebben al te maken gehad met 
scheidsrechter Daan Geurts.

Daan is 16 jaar en is zelf voetballer bij 
Heeze in de JO17-1. Zijn voorkeur ligt 
op het middenveld, maar hij speelt 
rechtsachter. Hij is al meer dan twee jaar 
scheidsrechter. Dit is begonnen toen Daan 
in de JO15 met zijn team de verplichte 
scheidsrechtercursus ging volgen. Hij 
was sowieso al van plan deze cursus te 
gaan volgen. Daan is begonnen met een 
jaar lang de pupillen te fluiten. Nu is hij 
verenigingsscheidsrechter bij Heeze en 
zelfs bij FC Eindhoven en PSV. Bij de club 
uit Eindhoven is Daan scheidsrechter bij 
de onder 11. De planning is dat hij zo snel 
mogelijk op het groot veld wordt gezet. Dit 
kan zijn bij PSV 013 en/of FC Eindhoven 
O13.

Het is voor Daan dus begonnen bij de 
jaarlijkse scheidsrechtercursus van 
Heeze. Vanuit daar is hij verder gegaan. 
Nu staat Daan op het punt om de cursus 
verenigingsscheidsrechter af te ronden. 
Deze cursus was zijn eigen keuze, zodat hij 
steeds hoger kan gaan fluiten. 

DAAN GEURTS,
SCHEIDSRECHTER
MET AMBITIES

Het leukste om te fluiten is volgens 
Daan toch echt de selectieteams op 
groot veld. Fanatieke teams die moeten 
vechten om belangrijke punten. Dan 
staat er wat meer druk op, maar dat 
maakt het juist een mooie uitdaging. 
Daan is een scheidsrechter die graag laat 
doorvoetballen, maar niet over zich heen 
laat lopen. “Zodra ik aan het fluiten ben, 
ben ik degene die de beslissingen maakt. 
Ik laat me niet beïnvloeden en maak 
mijn eigen keuzes. Ik probeer altijd zo 
rechtvaardig mogelijk te zijn.” 

Als scheidsrechter heeft Daan verschillende 
types wedstrijden meegemaakt. Als 
ik hem vraag naar zijn hoogtepunt als 
scheidsrechter kiest hij toch voor de 
wedstrijd PSV O11-Ajax O11. Bij deze 
wedstrijd ervaarde Daan flinke druk, 
het waren tenslotte professionele 
voetbalverenigingen. Toch lukte het Daan 
om de wedstrijd tot een goed einde te 

JEUGDREDACTIE
TEKST: DAAN DIJSTELBLOEM
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JEUGDREDACTIE
TEKST: JOEP VAN MIERLO

het wilde zijn. Voor de komst van Ronald 
Koeman speelde het Nederlands elftal 
vaak erg slecht en vooral erg inconsistent. 
In de tijd van Ronald Koeman is er weer 
regelmaat in het spel gekomen. Er werd 
resultaat geboekt. Zo zijn we voor het 
eerst sinds 2014 weer geplaatst voor een 
eindtoernooi en hebben we de finale van 
de Nations League gehaald onder Koeman. 
Ook zijn er goede wedstrijden gespeeld, 
denk bijvoorbeeld aan de wedstrijden tegen 
Duitsland en Frankrijk.

Gaat Frank de Boer die stijgende lijn 
door kunnen zetten? Ik hoop het! Ik denk 
persoonlijk dat Frank de Boer een goede 
bondscoach gaat worden, dat hij de spelers 
goed aanvoelt en het Nederlands elftal 
goed laat spelen. Laten we met z’n allen 
hopen dat we aankomende zomer met 
iedereen (als het doorgaat) weer kunnen 
juichen voor Nederland op een EK! 

Op 19 augustus van dit jaar kwam de 
droom van Ronald Koeman uit: hij werd 
trainer van het grote FC Barcelona. Als 
bondscoach van het Nederlands elftal 
sloeg hij al eerder een aanbod van 
Barcelona af, maar nu kon hij het niet 
opnieuw weigeren. Barcelona dat een 
maand eerder nog met bizarre cijfers 
(8-2) verloor van het machtige Bayern 
München gaat een nieuw tijdperk in, met 
Ronald Koeman als coach.

Wat volgde in Nederland was de zoektocht 
naar een nieuwe bondscoach. Dat verliep 
niet heel erg soepel. De KNVB had drie 
kandidaten voor het bondscoachschap in 
beeld: Frank Rijkaard, Peter Bosz en Frank 
de Boer. Frank Rijkaard was de eerste 
kandidaat die de KNVB benaderde, hij gaf 
al snel aan geen interesse te hebben om 
terug te keren in de voetballerij. Peter Bosz 
is op het moment trainer van het Duitse 
Bayer Leverkusen, toen de KNVB vroeg 
of hij vrij was om bondscoach te worden, 
antwoordde hij: “Nee”. Achteraf bleek 
dat als de KNVB verder had geïnformeerd 
en gevraagd of hij interesse had in het 
bondscoachschap, hij daar wel over na was 
gaan denken.

Er bleef dus één kandidaat over: Frank de 
Boer. De Boer heeft met 112 interlands 
een enorme staat van dienst in Nederland. 
Later in zijn trainerscarrière was hij ook 
al actief bij het Nederlands elftal. Hij was 
namelijk samen met Philip Cocu assistent- 
bondscoach in 2010. De ploeg van Bert van 
Marwijk pakte toen zilver in Zuid-Afrika. 

Als hoofdtrainer kende De Boer 
grote successen bij Ajax. Met vier 
kampioenschappen achter elkaar was hij 
erg belangrijk voor Ajax en ontwikkelde 
hij zich tot een goede hoofdtrainer. 

GAAT
FRANK

RONALD
EVENAREN?

Daarna volgde mindere avonturen bij 
Internationale en Crystal Palace. Bij beide 
clubs werkte hij maar een paar maanden. In 
2018 koos hij voor een verrassend avontuur 
in Amerika, waar hij trainer werd van 
Atlanta United. In zijn eerste seizoen werd 
hij tweede in de competitie, in de halve 
finale van de play-offs strandde zijn ploeg. 
Wel won De Boer dat jaar de Campeones 
Cup en de Amerikaanse beker. Zijn tweede 
seizoen verliep minder. Atlanta verloor 
alle duels in het MLS Is Back toernooi. Kort 
daarna werd hij daar ook ontslagen. 

Veel mensen zetten vraagtekens bij de 
aanstelling van Frank de Boer, door zijn 
prestaties als trainer de laatste jaren. Hij 
krijgt bij het Nederlands elftal niet de kans 
om zijn eigen staf samen te stellen. Hij  
gaat hier samenwerken met mensen die al 
langer bij het Nederlands elftal zitten, zijn 
eerste assistent wordt Dwight Lodeweges, 
die bondscoach was tijdens de interlands 
tegen Polen en Italië. Sinds de komst van 
Ronald Koeman is het Nederlands elftal 
weer teruggekeerd naar het niveau waar 
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Professionals in zakelijke
dienstverlening.

Schoolstraat 2
Heeze
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