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De titel spreekt eigenlijk voor zich. Ons pad 
naar een mooi kunstgrasveld is uiteindelijk 
toch nog hobbelig gebleken. De ondergrond 
liet te weinig water door, waardoor de mat 
verwijderd moest worden. Ondertussen is de 
ondergrond vervangen en getest en de mat 
teruggelegd. Gelukkig is dat allemaal redelijk 
snel op orde gekomen en zijn we weer terug op 
stoom vóór de winter.

Ook de zoektocht naar een bestuurslid jeugdzaken 
is tot op heden via een hobbelig pad verlopen. 
We hebben nog steeds geen kandidaat. Bij 
deze nog maar eens een dringende oproep aan 
allen: meld u zich bij het bestuur als u interesse 
heeft! We prijzen ons wèl gelukkig met het 
feit dat Joëlle wordt opgevolgd door Senna 
Dijstelbloem. Senna zal de vrouwen (senioren) 
vertegenwoordigen. We kijken nog naar een 
mogelijkheid om evt. de meisjes ook onder de 
bestuursverantwoordelijkheid van Senna te 
brengen. Maar we laten Senna eerst warmdraaien. 

De sportieve prestaties van onze mannen Heeze 
1, zijn ook een reden tot zorg. Het lijkt erop dat 
we het afscheid van een aantal ervaren jongens 
dit keer niet kunnen opvangen. Maar het goede 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

HOBBELS

nieuws is natuurlijk, dat dit ook kansen biedt voor 
jonge voetballers. Laten we hopen dat we het tij 
nog kunnen keren.

Het is niet de bedoeling dat dit intro een klaagzang 
wordt, maar het is toch echt belangrijk dat we ons 
bestuur op sterkte houden. Als dat niet lukt, leidt 
dit onherroepelijk tot problemen. Wij, de leden, 
vinden dat het bestuur alles moet regelen, overal 
bij aanwezig moet zijn en vooral ook dat iedereen 
(behalve bestuursleden zelf natuurlijk) regelmatig 
complimenten moet ontvangen. Maar als 
iedereen langs de kant blijft staan en de bestuurs 
handschoen niet opneemt, is het logisch dat de 
zittende bestuursleden zich ook gaan afvragen 
voor wat en wie ze het doen..

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

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert
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COOP 
HEEZE
Sinds jaar en dag worden tijdens de 
thuiswedstrijden van de RKSV Heeze big-shopper 
boodschappentassen (tot de nok toe gevuld met 
levensmiddelen) door Coop gratis ter beschikking 
gesteld aan de vereniging om vervolgens 
te worden verloot onder de aanwezige 
toeschouwers. Verantwoordelijk voor deze zeer 
gewaardeerde sponsoractie is niemand minder 
dan Heezenaar Tim Eichhorn in zijn hoedanigheid 
als filiaalmanager binnen de Coop-organisatie. 
Reden genoeg dus om als dank hiervoor Coop, 
gelegen aan het Ten Borchwardplein, een podium 
te bieden in ons fraaie LINK-magazine middels 
dit sponsorbericht.    

GESCHIEDENIS IN HET KORT
De Coop-organisatie is ontstaan aan het eind van 
de 19e eeuw (medio 1890) uit onvrede onder de 
bevolking over de toenmalige lage lonen, hoge 
prijzen en slechte kwaliteit levensmiddelen. Hoe 
explosief een organisatie kan groeien, bewees Coop 
eind vorig jaar toen werd besloten te fuseren met 
Plus om al doende een nóg krachtiger marktpositie 
te realiseren. De nieuwe coöperatie werd daarmee 
met ca. 550 winkels de 3e grootste supermarkt 
van Nederland en biedt momenteel werk aan ruim 
40.000 medewerkers die wekelijks meer dan 4,5 
miljoen klanten bedienen. Deze fusie betekent wel 
dat de naam Coop uit het Nederlandse winkelbeeld 
gaat verdwijnen; alle huidige Coop winkels gaan 
namelijk op den duur verder onder het merk PLUS.

NOSTALGIE
Midden jaren 50 van de vorige eeuw ontstond ook 
in Heeze de Coop in de Jan Deckerstraat (in het 
huidige pand van Tonnaer Fietsen) alwaar o.a. het 
afwegen van suiker, gerst, koffie, meel et cetera. en 
het handmatig verpakken hiervan, tot de dagelijkse 
bezigheden behoorden. Vanuit de aangrenzend 
eigen Coop-bakkerij werd het dagelijks vers 
gebakken brood en gebak toen nog per bakfiets 
huis-aan-huis bezorgd. Waar blijft de tijd?

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Hoewel winst maken door elke ondernemer als 
belangrijke en noodzakelijke activiteit wordt 
beschouwd, leert ons de geschiedenis van Coop 
dat deze organisatie naast dit elementair belang 
tevens oog heeft voor zaken van maatschappelijk 
en/of cultureel belang. Wat te denken van o.a. 
het partnerschap in het Eurovisie Songfestival, 
de voedselbanken, AED-participatie, diverse 
milieuaspecten zoals o.a. terugdringen van 
plasticgebruik, voedselverspilling et cetera. En 
als klap op de vuurpijl natuurlijk hun financiële 
sponsorbijdrage en grote betrokkenheid in het 
reilen en zeilen van de RKSV Heeze.Onze grote 
dank hiervoor gaat dan ook uit naar Coop Ten 
Borchwardplein Heeze en aan Tim Eichhorn in het 
bijzonder.
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Onder auspiciën van de KNVB was de week van 
1 t/m 9 oktober uitgeroepen tot ‘Week van 
de Scheidsrechter’. Extra aandacht werd in 

deze week geschonken aan de scheidsrechter 
in het algemeen en onze clubscheidsrechters 
in het bijzonder. Een week bovendien waarin 
we onze waardering konden uitspreken voor 
alle vrijwilligers die het mogelijk maken om 

geplande wedstrijden in clubverband te laten 
doorgaan (zonder scheids geen wedstrijd) en 

in goede banen te leiden.

Aan alle sportverenigingen wordt in deze week 
gevraagd de (assistent)scheidsrechter in het 
zonnetje te zetten en te bedanken voor hun 
(meestal vrijwillige) inzet en medewerking. 

Op initiatief van onze scheidsrechtercommissie 
jeugd heeft ook de RKSV Heeze hieraan op een 
bijzondere wijze aandacht besteed. Tijdens de 
thuiswedstrijd van Heeze 1 tegen FC Eindhoven 
1 is aan KNVB-scheidsrechter van dienst, Jochem 
Masman gevraagd om een drietal van onze 
jeugdscheidsrechters deelgenoot te maken van 
zijn optreden vóór, tijdens en na deze wedstrijd. 
Arbiter Masman, die zeer was ingenomen met dit 
Heezer initiatief, gaf maar wat graag invulling aan 
dit verzoek en arriveerde daarvoor ruimschoots 
vóór aanvang van de wedstrijd op het Lambrek 
alwaar hij, als dank voor zijn bereidwillige 
medewerking, hartelijk werd ontvangen door 
Mark Koenen met een fraai bloemenboeket.

Onder het genot van koffie met gebak (de scheids 
hield het wijselijk bij een glas water) werden in de 
bestuurskamer onze drie jeugdscheidsrechters, 
te weten Louie Verschure (Jo17-1), Jeff Michels 
(Jo19-1) en Daan Geurts (Jo19-1), voorgesteld 
aan arbiter Jochem Masman.  Hem werd door ons 
drietal het hemd van het lijf gevraagd. Vooral de 
alsmaar wijzigende en vaak onlogische KNVB-
spelregels irriteerden ons drietal dusdanig 
waardoor dit item onderwerp van gesprek werd. 
Alle vragen en opmerkingen werden door arbiter 
Masman op professionele wijze beantwoord 
en/of gepareerd. Maar ook goede adviezen en 
bruikbare tips werden door arbiter Masman 
richting Louie, Jeff en Daan verzonden die deze 
in dank aanvaarden. Gevraagd  door arbiter 
Masman aan ons drietal naar hun motivatie om 
club-scheidsrechter te worden kreeg hij drie 
uiteenlopende antwoorden. 

LOUIE
De eerlijkheid gebood Louie te antwoorden 
dat hij hiervoor gevraagd werd en hij het als 
vanzelfsprekend vond om als trouw en gedreven 
clublid hieraan invulling te geven, mits de 
kinderen die hij ‘fluit’ niet ouder zijn dan 12 jaar.

JEFF
Jeff is duidelijk meer gemotiveerd en geeft aan 
dat hij zoekende is naar manieren om tijdens zijn 
wedstrijden met nóg meer kennis en overtuiging 
zijn stempel op het spel te kunnen drukken om 
daarmee de wedstrijden naar zijn hand te kunnen 
zetten. 

DAAN
De motivatie bij Daan is alom aanwezig en straalt 
dat uit door zijn gedreven en enthousiaste manier 
waarop hij de wedstrijden beleeft en hierover 
verteld. Naast jeugdwedstrijden fluit Daan 
regelmatig seniorenwedstrijden en wordt zo nu 
en dan zelf gevraagd om wedstrijden bij de jeugd 
van PSV te leiden. Enthousiast vertelt hij over zijn 
onlangs gefloten wedstrijd tussen het jeugdteam 
van PSV tegen Roth Weiss Essen (BRD). Hij 
steekt dan ook niet onder stoelen of banken 
zeer geïnteresseerd te zijn in het volgen van 
KNVB-cursussen om al doende een volwaardig 
scheidsrechter te worden.

Vervolgens begon de wedstrijd en nam ons 
drietal gezamenlijk plaats op de tribune om 
op kritische wijze de wedstrijd van de dag te 
analyseren en daarin vooral de rol van arbiter 
Masman te beoordelen. Alsof het zo gepland 
was, ontstonden er gedurende deze wedstrijd 
op arbitraal gebied vele interessante momenten 
waardoor de wedstrijd zeker niet als ‘doorsnee’ 
wedstrijd kon worden bestempeld. Wat te denken 
van een foutief genomen penalty, terugspeelbal 
op de keeper waardoor een indirecte vrije trap op 
amper 5 meter vanaf de doellijn werd genomen, 
overtredingen al dan niet met opzet inclusief 
vele gele kaarten (of hadden het rode moeten 
zijn?), onwettig vlaggen van grensrechter in 
(vermeende) buitenspelposities et cetera. 
En aangezien ons drietal ook tijdens de rust 
vrijblijvend werd ontvangen in de kleedkamer van 
arbiter Masman, ontstond over deze spelsituaties 
dan ook prompt een levendige discussie.

Al met al kunnen we terugkijken op een erg 
interessant en leerzaam evenement wat op 
voortreffelijke wijze door onze scheidsrechter-
commissie Jeugd was georganiseerd. Als dank 
voor hun verleende diensten werd tot slot aan 
Louie, Jeff en Daan een waardevol presentje (etui 
met scheidstoebehoren) aangeboden namens de 
RKSV Heeze.

Tot slot danken wij nog arbiter Jochem Masman 
die mede namens de KNVB op voortreffelijke wijze 
zijn rol vervulde in deze clubactie. En natuurlijk 
mogen wij niet vergeten te melden dat hij de 
wedstrijd foutloos leidde. Enigste minpuntje op 
deze dag betrof de 0-2 nederlaag van Heeze 1 
tegen FC Eindhoven. Op z’n minst had de scheids 
beide goals mogen afkeuren (wat is LINK zonder 
grapje). 

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER
TEKST: ROB MUTSAERTS
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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

EEN STUKJE NOSTALGIE
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF

EEN STUKJE 
NOSTALGIE UIT 
DE OUDE DOOS 
De afgelopen seizoenen zijn er al enkele artikelen 
geschreven over het ‘Rood-Groentje’, de voorloper 
van de huidige ‘Link’. Na een algemeen overzicht, 
werd vanaf 1975 elk jaar specifiek belicht. Met 
het jaar 1980 zijn we aan het slot van deze serie 
gekomen.

WAT GEBEURDE ER ALLEMAAL IN 1980?
Op 1 januari van dit jaar komen de eerste reacties op 
de Russische inval in Afghanistan van27 december 
1979 los. De Amerikaanse president Jimmy Carter 
kondigt politieke en economische sancties aan en 
dreigt met een boycot van de Olympische Spelen 
in Moskou, die later in dit jaar zouden plaatsvinden 
(Deze boycot zou er ook komen. Later in januari trekt 
Israël zich terug uit de Sinaï en het gebied komt weer 
bij Egypte en op 31 januari kondigt koningin Juliana 
aan, dat ze dit jaar afstand zal doen van de troon. Het 
jaar 1980 is ook het jaar waarin er in Suriname een 
staatsgreep plaatsvindt en de Nederlandse schaatser 
Annie Borckink op de Olympische Winterspelen 
in het Amerikaanse Lake Placid de enige gouden 
medaille voor Nederland wint. In Amsterdam vinden 
krakersrellen plaats en deze ontsieren ook de 
inhuldiging van de nieuwe koningin Beatrix op 30 april. 
De partijen KVP, |CHU en ARP 
besluiten om samen verder te 
gaan als het CDA. De voormalige 
acteur Ronald Reagan wordt 
president van Verenigde Staten 
en in New York wodt de ex-Beatle 
John Lennon neergeschoten. Na 
vijf keer tweede te zijn geworden 
wint Joop Zoetemelk de Tour de 
France met Hennie Kuiper op de 
tweede plaats. Jack Middelburg 
wint de TT van Assen en Ajax 
wordt op doelsaldo kampioen 
met AZ op een tweede plaats. 

Haarlem en Vitesse degraderen naar de Eerste 
Divisie en hun plaatsen worden ingenomen door FC 
Groningen (kampioen) en FC Wageningen (winnaar 
nacompetitie). In Rome werd West-Duitsland door 
twee doelpunten van Horst Hrubesch (‘das Kopfball-
Ungeheuer) Europees kampioen door België met 2-1 
te verslaan (de Belgische treffer kwam van de voet 
van René Vandereijcken). De bestverkochte single van 
1980 was ‘Woman in love’ van Barbra Streisand. Het 
thema van de 23e Brabantsedag (toen nog Brabantse 
Dag) was “Eeuwige Jeugd” en de winnaar was 
‘Vriendenkring Schenkels’ met ‘Het Rasphuis’. 1980 
was het geboorte jaar van tennisster Venus Williams, 
rapper Diggie Dex, voetballer Ronadinho (o.a. PSG, 
FC Barcenlona), zangeres en presentatrice Kim-Lian 
van der Meij en acteur Macauly Culkin (Home Alone). 
Het was het sterfjaar van o.a. atleet Jesse Owens 
(viermaal goud bij de Olympische Spelen van Berlijn in 
1936), filosoof en schrijver Jean-Paul Sartre, regisseur 
Alfred Hitchcock, Joseph Brosz Tito (president van 
Joegoslavië), goochelaar Fred Kaps, acteur Peter 
Sellers (Pink Panter), Otto Frank (vader van Anne)
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Kees Klap en Jan Manders”. Deze mededeling kwam 
nogal binnen bij de nieuwe voorzitter Henk de Ruyter, 
die ‘geweldige betekenis van Kees en Jan’ nog eens 
benadrukt. Elders in het septembernummer geeft 
de afgetreden voorzitter Kees Klap een uitgebreide 
toelichting op zijn besluit om te stoppen als voorzitter. 
Hij schrijft: “Na 15 jaarbestuurslidmaatschap, waarvan 
de laatste 6 jaar als voorzitter, hou je er niet zo maar 
mee op. Daar zijn redenen voor, die niet alleen in de 
privésfeer liggen. We leven thans in een tijd met de 
volgende kenmerken: De rechten van het lidmaatschap 
worden gekend, de plichten minder. Het nemen komt 
eerder aan de orde dan het geven, andermans inbreng 
is eerder vereist dan eigen inzet. Dit gebeuren kan 
aanleiding zijn voor kleine ergernisjes; het is beter 
grote ergernissen daaromtrent te voorkomen, zowel 
voor de vereniging als voor de persoon.” Aan het slot 
geeft Kees nog expliciet aan dat er zeker geen sprake 
is van verbittering en hij laat weten, dat RKSV Heeze 
in hem altijd een supporter zal blijven vinden, die 
dankbaar is wat de vereniging hem heeft gebracht. 
Kortom een druk en ook wel roerig jaar voor de club.

HOCKEYVERENIGING KOMT 
NAAR HET LAMBREK
In 1979 had het gemeentebestuur van Heeze laten 
weten, dat het voornemens was om de hockeyclub 
plaats te bieden op ‘Het Lambrek’.  Dit heeft het nodige 
losgemaakt binnen de vereniging, maar na de nodige 
discussie wordt de komst van de hockeyclub als positief 
beoordeeld. De verhuizing legt ook de voetbalclub 
geen windeieren, want gemeente zal ervoor zorgen, 
dat er binnenkort een nieuwe lichtinstallatie in 
gebruik genomen kan worden. Namens de voetbalclub 
kaart secretaris Jan van den Broek een en ander nog 
eens aan bij het gemeentebestuur in een brief met 
behoorlijk wollig taalgebruik. Hij maakt in deze brief 
duidelijk dat er behoorlijk geïnvesteerd zal moeten 
worden in de accommodatie van de voetbalclub. 
Het kan niet anders, of dit schrijven moet de nodige 
indruk gemaakt hebben bij het gemeentebestuur. 
Fijntjes wordt nog vermeld, de voetbalclub vanwege 
de viering van het 50-jarig bestaan alle aanpassingen 
(verlichting trainingsveld, renovatie kleedkamers en 
kantine, uitbreiding parkeerplaats) onmogelijk zelf kan 
bekostigen. Daarom doet de vereniging het volgende 
voorstel aan de gemeente: “Realisatie van een geheel 
of gedeeltelijke verlichting van een tweede veld zal 
ons inziens door Uw college zeer wel als een bij onze 
vereniging passend jubileumschenk kunnen worden 
aangemerkt.”

EEN DRUK JAAR
In het februarinummer van 1980 kondigt de voorzitter 
in zijn voorwoord al aan, dat het een druk jaar zal 
gaan worden voor RKSV Heeze. Het is natuurlijk het 
jaar waarin onze vereniging haar 50-jarig bestaan 
viert en een jubileumcommissie is al een hele tijd 
bezig met het samenstellen van een feestprogramma. 
Vanaf nu zullen de leden ook wekelijks op de hoogte 
gehouden worden van de naderende festiviteiten. 
Daarnaast besteed de voorzitter aandacht aan de 
nodige aanpassingen die er zullen gaan plaatsvinden 
op ‘Het Lambrek’ vanwege de wisseling korfbal-hockey 
per 1 augustus 1981. Hockey Heeze zal dan naar ‘Het 
Lambrek’ verhuizen terwijl korfbalvereniging Eijmerick 
zich zal gaan vestigen op ‘Sportpark de Weibossen’. 
Tot slot onderstreept de voorzitter nog eens het belang 
van de ‘huiskamer’ van de vereniging, waarvoor ook 
verenigingsinzet gevraagd zal worden. Overigens zal 
er in 1980 ook een nieuwe voorzitter komen. In de 
agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 5 
september  staat “Aftredend en niet herkiesbaar zijn 
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HET 50-JARIG JUBILEUM
In het juninummer staat het bericht, dat de 
jubileumcommissie op 31 mei ontbonden is. De 
commissie kan terugzienop een zeer geslaagd feest. 
Heel het dorp was bij de activiteiten betrokken. De 
activiteiten begonnen met een drukbezochte Heilige 
Mis, gevolgd door een koffietafel. In zaal ‘De Parel 
van Brabant’ werd een feestavond georganiseerd 
met de zangeres Imca Marina (“Viva Espagna”) en 
bandparodist Rini van der Lee. Voor jeugdige leden 
was er een kindermiddag met een clown en ook het 
door ‘De Rooie Hoek’ gewonnen buurtvoetbaltoernooi 
was een groot succes. “Het kon niet kapot, het 
ging niet kapot, het was GRANDIOOS: maar…. het 
is voorbij. Intens gelukkig voelen we ons, daar kun 
je jaren op teren. Niet allen wij, maar wij allemaal.”, 
zo blikken Dré Verest en Tiny van Lierop terug de 
jubileumactiviteiten. Hoogtepunt van beide heren 
was, de volgende mededeling van de burgemeester: 
“Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd de 
versierselen van de Orde van Oranje Nassau uit te 
reiken aan de RKSV Heeze t.n.v. Dré en Tiny op grond 
zoals voor een voetbalclub betaamt enz. enz.”

NIEUWE TRAINER
In het Rood-Groentje van april-mei wordt de nieuwe 
trainer van Heeze 1 voorgesteld. Het is de destijds 
41-jarige Hans Manders uit Helmond. Hij begon zijn 
voetbalcarrière bij Mifano in Mierlo, waar hij al op 
16-jarige leeftijd in het eerste speelde. Daarna speelde 
hij nog zo’n vijf jaar bij HVV Helmond, dat destijds in 
het betaalde voetbal actief was. Daarna keerde hij 
terug naar Mifano waar hij diverse successen behaalde. 
Toen hij 25 was ging hij naar Geldrop, waar hij acht 
seizoenen in het eerste elftal zou spelen. In 1967 
begon daar ook zijn trainerscarrière bij de junioren 
en later bij Geldrop 2. in het artikel wordt nog gezegd 
dat “Inzet, mentaliteit, maar vooral TECHNIEK zaken 
zijn, die de Heer Manders niet vreemd zijn’. Dat Hans 

Manders een goede trainer was heeft hij bij RKSV 
Heeze ruimschoots bewezen. In 1983 promoveerde 
Heeze 1 dan eindelijk weer naar de vierde klasse KNVB 
om een seizoen daarna na een lange en spannende 
nacompetitie meteen door te stomen naar de derde 
klasse.

VOORTBESTAAN ROOD-GROENTJE 
AAN EEN ZIJDEN DRAADJE.
In september laat de redactie, waarin Kees van 
den Groenendaal plaats heeft gemaakt voor Giel 
van Santvoort,  weten, dat het voortbestaan van 
het Rood-Groentje aan een zijden draadje hangt. 
Te weinig mensen zijn bereid om de handen uit de 
mouwen te steken, maar de redactie bestaat uit 
doorzetters, die zich niet zomaar uit het veld laten 
staan. De redactie doet er alles aan om ook in het 
nieuwe seizoen het blad weer te vullen en kondigt een 
aantal nieuwe rubrieken aan. Ook krijgt de redactie na 
deze wanhoopskreet wat meer ondersteuning en de 
laatste twee nummers zijn toch nog rijkelijk gevuld. De 
rubrieken ‘Stekelbaars’ en ‘Jan Heezerik’ keren na een 
korte afwezigheid weer terug en ook nieuwe trainer 
van Heeze 1 levert zijn bijdrage. 

ZIJN DE ZEVEN VETTE JAREN 
AANGEBROKEN?
Dit vraagt voorzitter Henk de Ruyter zich af in zijn 
voorwoord van het decembernummer, waarin hij 
vooruitblikt naar 1981. Hij blikt nog eens terug op het 
zo fantastisch verlopen jubileumfeest en constateert 
dat mede daardoor de sfeer binnen de vereniging 
positief is veranderd. Dit is voor hem reden genoeg om 
ervan uit te gaan, dat de zeven magere jaren nu wel 
achter ons liggen en het 50-jarig jubileum een mooie 
aanzet moet zijn voor de vette jaren. Henk merkt op, 
dat vooral een goede sfeer zorgt voor de vette jaren. 
Hij ziet al grote verandering bij Heeze 1, waar het jaren 
kommer en kwel was. In het nieuwe seizoen zijn de 
resultaten verrassend goed en Heeze draait mee in de 
top van de ranglijst. Ook voor veel andere elftallen zien 
we goede klasseringen. De vacatures die ontstonden 
in het bestuur zijn zonder problemen opgevangen en 
de nieuwe bestuursstructuur zorgt voor een betere 
onderlinge communicatie. Ook kwamen er wederom 
twee nieuwe jeugdelftallen bij. Kortom, na een roerig 
1980 wordt met vol vertrouwen uitgekeken naar 1981.

EEN STUKJE NOSTALGIE
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF

WAT GEBEURDE 
ER ALLEMAAL 
BIJ DE VOETBALCLUB?
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Tel. 040 - 2264681   GSM: 06-51770129
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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

Dealer van: 
Batavus   -   Koga  -   Brinckers 

Jan Deckersstraat 12   - Heeze 
telefoon 040 - 22 65 744 

CHAPEAU: YOUNG TALENT AWARD VOOR NIKKI ZOMERS 
TEKST: GERNIE HENSELMANS  /  BEELD: ARCHIEF

NIKKI ZOMERS: 
YOUNG TALENT 
AWARD
Nikki is 23 jaar en ze loopt al heel wat 
jaartjes als vrijwilliger mee in onze club. 
Toen ze bijna 8 jaar was, kwam ze 
voetballen. Als klein meiske begon ze bij 
de F-jes bij de jongens. En fanatiek! Die 
bal, die wilde ze hebben! En daar deed 
ze alles aan en ze liet zich niet zomaar 
aan de kant zetten door jongens die een 
kop groter waren! Thuis voetbalden ze 
trouwens dagelijks in Huize Zomers. 
Vader Willy voetbalde echt elke dag 
met zijn kids. Dat heeft zeker wel 
bijgedragen aan de “voetballiefde”. 

Toen er genoeg meiden waren, werd een 
meidenteam gevormd bij RKSV Heeze 
en ging Nikki van een gemengd team 
naar een meidenteam. En de kern van 
dat meidenteam van toen is nog steeds 
de harde kern van het huidige VR1 waar 
Nikki momenteel voetbalt. Nikki heeft 
zelfs ook nog een aantal jaren bij de KVNB 
gevoetbald. Ze is blij dat ze die kans gehad 
heeft. 

Hoe Nikki erbij is gekomen om de handen 
uit de mouwen te steken voor de club? 
Dat laat zich makkelijk raden. Min of meer 
is dat vanzelfsprekend gegaan. Ze kreeg 
het met de paplepel ingegoten. Haar 
vader Willy was ook altijd “gewoon” leider, 
trainer en hielp met de Clubdag, El Grisio, 
spokentocht, of welke andere activiteit er 
ook maar georganiseerd werd. Het maakte 
hem niet uit, hij stond altijd klaar. En hij 
had er plezier in. 

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL
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Overigens zal dit nu en zeker ook in de 
toekomst hard nodig zijn, want vrijwilligers 
vinden om de club draaiende te houden 
is tegenwoordig een groot probleem. 
En het probleem lijkt steeds groter te 
worden. Onze voetbalclub is geen bedrijf 
waar je de dienst ‘voetbal’ koopt middels 
het betalen van contributie. Maar wij zijn 
een vereniging die draait op vrijwilligers. 
Veel vrijwilligers zijn het hele seizoen 
nodig om alles te regelen zodat de leden 
kunnen voetballen. Dus mensen als Nikki 
zijn heeeel hard nodig! We zijn dan ook 
superblij met haar!  

Als vanzelfsprekend ging Nikki helpen bij 
de Clubdag. En nu is zij de drijvende kracht 
achter de Clubdag.  Ze vindt het superleuk 
om deze geweldig leuke dag vol sport en 
spel en gezelligheid, weer te organiseren. 
En ze is er trots op dat het toch telkens 
lukt om – veelal – jonge mensen te vinden 
die die dag willen helpen. Gezelligheid is 
belangrijk, maar het moet allemaal wel 
goed georganiseerd worden. En dat gaat 
niet vanzelf, daarvoor heb je mensen nodig 
die een kar willen trekken, zoals Nikki dus.

Het jaarlijkse hoogtepunt wat betreft 
activiteiten is voor Nikki jeugdkamp El 
Grisio. Het bestaat al meer dan 50 jaar 
en is nog altijd een onvergetelijk kamp 
voor zowel de deelnemende jeugd als ook 
voor de begeleiding. Nikki kijkt er altijd 
naar uit. Er komt best wat bij kijken als je 
een lang weekend op pad gaat met zo’n 
50 – 70 jeugdspelers van JO10 t/ JO13. De 
begeleiding organiseert altijd fantastische 
activiteiten voor de jeugd. Beroemd zijn 
als vanouds o.a. de Tour de Griezel en de 
Koninginnerit. Voor de Clubdag en El Grisio 
komt het goed van pas dat Nikki onlangs 
haar EHBO-diploma heeft gehaald. 

Aangezien Nikki van huis uit fanatiek 
voetbalster is, werd zij trainster van het 

Tot december 2016. Het was een 
verschrikkelijk groot verlies toen hij 
1 december 2016 plotseling totaal 
onverwacht overleed. Het was en is niet te 
bevatten. Langzaam heeft Nikki de draad 
daarna weer kunnen oppakken. Ze is altijd 
blijven voetballen. En daar heeft ze tot de 
dag van vandaag nog steeds veel plezier in. 

Niet voor niks heeft Nikki de Young 
Talent Award ontvangen. Deze (nieuwe) 
award werd op de vrijwilligersfeestavond 
in mei jl. uitgereikt en is bedoeld als 
aanmoedigingsprijs om jonge mensen als 
Nikki die altijd klaar staan voor de club, 
aan te moedigen dit vooral te blijven doen. 
De club waardeert het enorm dat jonge 
mensen die zich inzetten. 

CHAPEAU: YOUNG TALENT AWARD VOOR NIKKI ZOMERS 
TEKST: GERNIE HENSELMANS  /  BEELD: ARCHIEF

CHAPEAU: YOUNG TALENT AWARD VOOR NIKKI ZOMERS 
TEKST: GERNIE HENSELMANS  /  BEELD: ARCHIEF

nieuw op te richten meidenteam MO15 
een aantal jaren geleden, toen haar zusje 
Danee kwam voetballen. Nikki pakte dit op 
samen met Sanne van den Heuvel en deed 
dit een paar jaar. 

Het geven van training deed ze wel graag. 
Momenteel geeft ze geen training. Maar ze 
zou best nog eens trainingen willen geven 
bij een fanatiek team. Zo is ze bijvoorbeeld 
best te porren als trainster voor een 
selectieteam uit de jongere jeugd, zo rond 
10-11 jaar.  

Nikki, ook namens LINK gefeliciteerd met 
de Young Talent Award! Ga zo door! 
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ECUADOR

NEDERLAND

SENEGAL

ECUADOR

SENEGAL

QATAR

QATAR

SENEGAL

QATAR

NEDERLAND

ECUADOR

NEDERLAND

ZO. 20 NOV 17:00

MA. 21 NOV 17.00

VR. 25 NOV 14:00

VR. 25 NOV 17.00

DI. 29 NOV 16:00

DI. 29 NOV 16:00

GROEP A

IRAN

WALES

IRAN

USA

ENGELAND

USA

ENGELAND

USA

WALES

ENGELAND

WALES

IRAN

MA. 21 NOV 14.00

MA. 21 NOV 20.00

VR. 25 NOV 11:00

VR. 25 NOV 20:00

DI. 29 NOV 20:00

DI. 29 NOV 20:00

GROEP B

SAOEDI-ARABIË

POLEN

SAOEDI-ARABIË

MEXICO

ARGENTINIË

MEXICO

ARGENTINIË

MEXICO

POLEN

ARGENTINIË

POLEN

SAOEDI-ARABIË

DI. 22 NOV 11:00

DI. 22 NOV 17:00

ZA. 26 NOV 14:00

ZA. 26 NOV 20:00 

WO. 30 NOV 20:00 

WO. 30 NOV 20:00

GROEP C

TUNESIË

AUSTRALIË

AUSTRALIË

DENEMARKEN

DENEMARKEN

FRANKRIJK

DENEMARKEN

FRANKRIJK

TUNESIË

FRANKRIJK

AUSTRALIË

TUNESIË

DI. 22 NOV 14:00

DI. 22 NOV 20:00

ZA. 26 NOV 11:00

ZA. 26 NOV 17:00 

WO. 30 NOV 16:00

WO. 30 NOV 16:00 

GROEP D

JAPAN

COSTA RICA

COSTA RICA

DUITSLAND

SPANJE

DUITSLAND

DUITSLAND

SPANJE

JAPAN

SPANJE

JAPAN

COSTA RICA

WO. 23 NOV 14:00

WO. 23 NOV 17:00

ZO. 27 NOV 11:00 

ZO. 27 NOV 20:00

DO. 1 DEC 20:00

DO. 1 DEC 20:00 

GROEP E

KROATIË

CANADA

MAROKKO

CANADA

BELGIË

MAROKKO

MAROKKO

BELGIË

BELGIË

KROATIË

KROATIË

CANADA

WO. 23 NOV 11.00

WO. 23 NOV 20.00

ZO. 27 NOV 14:00

ZO. 27 NOV 17:00

DO. 1 DEC 16:00

DO. 1 DEC 16:00

GROEP F

KAMEROEN

SERVIË

SERVIË

ZWITSERLAND

ZWITSERLAND

BRAZILIË

ZWITSERLAND

BRAZILIË

KAMEROEN

BRAZILIË

SERVIË

KAMEROEN

DO. 24 NOV 11:00

DO. 24 NOV 20:00

MA. 28 NOV 11:00

MA. 28 NOV 17:00 

VR. 2 DEC 20:00

VR. 2 DEC 20:00 

GROEP G

ZUID-KOREA

GHANA

GHANA

URUGUAY

URUGUAY

PORTUGAL

URUGUAY

PORTUGAL

ZUID-KOREA

PORTUGAL

GHANA

ZUID-KOREA

DO. 24 NOV 14:00 

DO. 24 NOV 17:00

MA. 28 NOV 14:00

MA. 28 NOV 20:00

VR. 2 DEC 16:00 

VR. 2 DEC 16:00

GROEP H

2B:

2D:

2C:

2A:

2F:

2H:

2E:

2G:

1A:

1C:

1D:

1B:

1E:

1G:

1F:

1H:

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

ZA. 3 DEC 16:00

ZA. 3 DEC 20:00

ZO. 4 DEC 16:00

ZO. 4 DEC 20:00 

MA. 5 DEC 16:00

MA. 5 DEC 20:00

DI. 6 DEC 16:00

DI. 6 DEC 20:00

ACHTSTE FINALES

AF1

AF2

AF3

AF4

AF5

AF6

AF7

AF8

AF6:

AF2:

AF8:

AF3:

AF5:

AF1:

AF7:

AF4:

VR. 9 DEC 16:00 

VR. 9 DEC 20:00

ZA. 10 DEC 16:00 

ZA. 10 DEC 20:00 

KWARTFINALES

KF1

KF2

KF3

KF4

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

KF1:

KF3:

KF2:

KF4:

DI. 13 DEC 20:00

WO. 14 DEC 20:00 

HALVE FINALES

...................

...................

...................

...................

ZA. 17 DEC 16:00

TROOSTFINALE

........................... ...........................

ZO. 18 DEC 16:00 

FINALE

........................... ...........................
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TEKST: HENNY SLOOTS BEELD: ARCHIEF

DE RKSV-HEEZE-QUIZ
TEKST: HENNY SLOOTS BEELD: ARCHIEF

DE 
RKSV
HEEZE
QUIZ. Weet je de antwoorden op de volgende 

vragen over onze club? In de volgende 

Link vind je de antwoorden.

VRAAG 1
Als officiële oprichtingsdatum van onze vereniging 
wordt 15 mei 1930 aangehouden. De eerste aanzet 
hiervoor werd zoals toen gebruikelijk gegeven door 
een rooms-katholieke geestelijke. Wie was dit?

A) pastoor Sommers
B) kapelaan Thomassen
C) pastoor Van der Voort
D) vicaris Van Litsenburg

VRAAG 2
 Waar lag het eerste veld van onze vereniging?

A) Aan de Somerenseweg
B) Op het terrein van Kempenhaeghe
C) Aan de Sterkselseweg, waar het nu nog ligt
D) In de wijk Weibossen, waar nu de korfbalclub zit

VRAAG 3
In het seizoen 1955/1956 was de gesteldheid van het 
veld zo slecht dat de KNVB-consul oordeelde, dat er niet 
op gespeeld mocht worden. Waar speelde Heeze in dat 
seizoen zijn thuiswedstrijden?

A) Op het veld van Sterksel
B) Op het oude veld van DOSl achter café Olympia
C) Op een bijveld van DOSL op sportpark De Groote Speel
D) Op een weiland waar nu supermarkt Coop ligt.

VRAAG 4
In 1955 werd sterspeler Sjef 
Maas  aan een profclub verkocht 
voor maar liefst 500 gulden. Naar 
welke profclub ging hij?

A) De Valk in Valkenswaard
B) PSV in Eindhoven
C) Wilhelmina ’08 in Weert
D) Helmondia 55 in Helmond

VRAAG 5
In het seizoen 1970/1971 wordt Heeze 
kampioen in de vierde klasse door in 
Someren in een beslissingswedstrijd 
Deurne met 1-0 te verslaan. Wie scoorde 
toen met een daverend schot deze 1-0?

A) Maan Geboers
B) Wim van der Steen
C) Peter Bakermans
D) Cor Brouwers

VRAAG 6
Van 1978 tot 1983 speelt Heeze na drie degradaties op rij in de 1e klasse van de afdeling Brabant 
(huidige 5e klasse). In1983 wordt Heeze overtuigend kampioen en eindigt het een jaar later als 
tweede in de vierde klasse. Toch zou Heeze nog naar de derde klasse promoveren. Hoe kwam dit?

A) Kampioen MULO kreeg 2 punten 
in mindering omdat het een niet-    
speelgerechtigde speler had opgesteld

B) Heeze tekende met succes bezwaar aan 
tegen een arbitrale blunder in de laatste 
wedstrijd waar het alsnog de overwinning 
kreeg.

C) De KNVB startte in dat jaar met een 
nacompetitie die Heeze overtuigend won 
met ruime voorsprong op Beerse Boys.

D) RKC Waalwijk trad toe tot het betaalde 
voetbal en daardoor ontstond er een extra 
promotieplaats die Heeze behaalde na een 
nacompetitie.

ZIE DEEL 2 OP PAGINA 33
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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

2022: EINDELIJK 
WEER EEN 
SYLVESTERLOOP

Op 18 december is er een beker-/inhaalprogramma, 
maar waarschijnlijk zullen er ook veel teams niet 
hoeven te spelen. Er is die dag een mooi alternatief 
om je conditie op peil te houden: de Sylvesterloop.

Dit jaar gaat op 18 december om 11:00 uur eindelijk weer 
een Sylvesterloop van start. Wel met andere afstanden 
en vanaf een andere locatie. De afstanden zijn nu: 7,5 en 
15 km. Lopers van de 15 km lopen het rondje 2 maal. 
Een vernieuwd bestuur is met veel enthousiasme 
begonnen met het organiseren van deze nieuwe 
Sylvesterloop in Heeze. Niet meer vanaf de gezellige 
locatie op Heezerenbosch, maar vanaf Zorglandgoed 't 
Huisven. Dat ligt aan het einde van de Huisvense weg 
te Heeze. Wij hopen het daar net zo gezellig te kunnen 
maken. Dus:

Locatie: Zorglandgoed 't Huisven, Huisvenseweg 16, Heeze
Afstanden: 7.5 en 15 km
Start: 11:00 uur
Kosten: €5,- (tot 12 jaar gratis)
Bij inschrijven op de dag zelf: graag gepast betalen
Voorinschrijving mogelijk via de link op de website: www.sylvesterloopheeze.nl 
Tip: Kom met de fiets vanwege de beperkte parkeergelegenheid voor auto’s.
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in bijvoorbeeld november, worden ze 
niet meer ingehaald, want ja, in januari 
beginnen we toch opnieuw met allemaal 
nul punten. Als je bovenaan eindigt, heb 
je niet echt het idee dat je kampioen 
bent geworden. Dit seizoen - na weer 
een geslaagde pilot!? - heb je het nog 
bonter gemaakt. Het is nu eind oktober 
als ik dit tik. Mijn team (JO15-1) weet nog 
steeds niet wanneer de competitie begint 
en hoeveel partijtjes dit zullen worden. 
Waarom? Je hebt weer iets nieuws bedacht: 
we beginnen met een ‘bekercompetitie’. 
Geen bekerwedstrijden, geen competitie, 
maar een bekercompetitie. Vijf teams, vier 
wedstrijden. Dat betekent dat de jongens 
van ons team (die graag voetballen!!) 
eind oktober pas vier wedstrijdjes hebben 
gespeeld en drie vrije weekeinden hebben. 
Nou spannend hoor. En dan gaat Dirk Jan 
eens kijken hoe we al die teams gaan 
indelen. Op basis van algoritme. Hoe verzin 
je het? Voetbal is geen exact vak! En dan 
in januari nog een keer. Dat worden dus 
hele kleine competities, want zoveel tijd 
is er niet meer over. Overigens heb ik het 
vermoeden dat het bestuur van de KNVB 
ook op deze manier wordt gekozen: op 
basis van algoritme. In ieder geval niet 
op basis van passie voor het spelletje dat 
euforie en diepe teleurstellingen met 
zich meebrengt, en ook niet op basis van 
inlevingsvermogen van de voetballende 
jeugd.

Nee, Jan Dirk, echte spanning en echte 
kampioensstrijd en strijd tegen degradatie 
is er niet meer. We hebben meer het idee 

Jan Dirk van der Zee is directeur 
amateurvoetbal van de KNVB. Jan Dirk 
is dol op pilots. Die pilots gebruikt hij 
om zijn ideeën door te voeren. Zonder 
uitzondering worden de pilots een groot 
succes genoemd. Door Jan Dirk, die 
andermans mening niet op prijs stelt. 
Onlangs schreef hij in zijn wekelijkse 
column dat hij een pilot wil draaien 
in de Keuken Kampioen Divisie om 
nieuwe spelregels in te voeren. Ditmaal 
werd hij teruggefloten: de Keuken 
Kampioen Divisie behoort niet tot de tak 
amateurvoetbal. Ai. Dat was hem even 
ontgaan.

Jan Dirk heeft rare ideeën. Hij vindt 
prestatiecultuur eng. Hij vindt 
voetbalscholen eng, want die bevorderen 
de “prestatiecultuur” en dan gaan jongetjes 
denken dat ze de top kunnen halen. Het is 
zielig als dat dan niet lukt. Jongensdromen 
zoals in spannende jongensboeken zijn 
volgens Dirk Jan niet meer van deze 
tijd. Het wordt pas echt eigenaardig als 
hij in zijn column (mei ‘22) zegt dat hij 
“geniet van spannende wedstrijden en 
kampioenschappen”. Eh…., ik ook, Jan Dirk, 
maar waarom maak je die dan onmogelijk. 
Jij bent tenslotte degene dankzij wie er bij 
onze jeugd nauwelijks nog iets te vieren 
valt. 

Je brengt eerst de competitie om zeep 
door ook het seizoen van selectieteam te 
splitsen in twee halve competities. Uit en 
thuis tegen dezelfde teams is er dus niet 
meer bij. Als wedstrijden worden afgelast 

GRASPOL GAAT 
INFILTREREN

COLUMN
TEKST: GRASPOL

COLUMN
TEKST: GRASPOL

dat we het hele jaar vriendschappelijke 
potjes aan het spelen zijn. En waarom: 
vanwege die totaal doorgeslagen 
gelijkheidsgedachte van de KNVB. Het is 
zo zielig als je onderaan bungelt, zo bleek 
uit het rapport ‘Winnaars van Morgen’. 
Resultaat: Watjes van Morgen. Er stond 
zelfs bij dat vooral de jongste jeugd niet 
geïnteresseerd is in de stand. Ik vermoed 
dat je nog nooit op een sportpark geweest 
bent, nog nooit getuige geweest bent van 
die kleine mannekes die dolblij apetrots 
een polonaise door de kantine lopen als 
ze kampioen zijn geworden. Dat weten ze 
zich nog te herinneren als ze jaren later 
in het eerste spelen. Maar dat is niet de 
bedoeling. De firma Van der Zee en Van 
Breukelen is al jaren bezig het laatste restje 
speelplezier (ja, dat heeft ook met resultaat 
te maken) uit het jeugdvoetbal te persen.

Het werkt altijd zo: de KNVB heeft 
een slecht plan. Om het toch zonder 
commentaar of kritiek doorgevoerd te 
krijgen, hebben ze er iets op bedacht: de 
pilot. En ze zoeken er zelf een club bij waar 
dat uitgevoerd gaat worden. En dan delen 
we mee dat de pilot geslaagd is, ja zelfs een 
groot succes was. Een pilot is bij voorbaat 
altijd geslaagd bij de KNVB. En dan voeren 
ze het in als nieuw beleid.

Maar ik weet wat ik ga doen. Ik ga 
infiltreren in de Jeugdafdeling van de KNVB 
Amateurtak om het tij te keren. Vervolgens 
wurm ik mij in de Pilotcommissie. Ik ga 
dan een nieuwe pilot bedenken. De club 
en het team dat ik daarvoor ga vragen is 

zomaar een dorpsvereniging uit Brabant, 
bijvoorbeeld RKSV Heeze JO15-1. Die 
hebben een onbevooroordeelde leider. Na 
de pilot ga ik een rapport schrijven waaruit 
blijkt dat de pilot een fantastisch succes 
is. Ik ga ronkende volzinnen schrijven over 
zelfreflectie, ethische standaarden, gelijke 
kansen, over de jeugd die naar aanleiding 
van deze pilot na de wedstrijd om rauwe 
groente vraagt in plaats van kroketten, 
en dat ze zelfs iets aardigs gaan zeggen 
over vrouwenvoetbal, en dat iedereen 
spontaan regenboogbanden draagt, 
ook het publiek. De kern van het rapport 
heb ik weggemoffeld tussen de politiek 
correcte dramazinnen. De kern: we gaan 
weer gewoon voetballen zoals het hoort. 
Een heel seizoen. Met gedrevenheid, vol 
overgave, met spanning in de bovenste 
en onderste regionen, met promotie 
en degradatie naar aanleiding van de 
eindstand, met…. ach, we gaan gewoon 
weer plezier beleven aan het spelletje dat 
van alle onbelangrijke zaken in de wereld 
de belangrijkste is. En dat moet zo blijven.

Graspol
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Geen poespas, geen toeters en bellen, zo was Toon

Op 13 oktober bereikte ons het verdrietige nieuws dat 
Toon van den Hurk (83) plotseling is overleden.

Toon was officieel 30 jaar lid, maar zijn betrokkenheid 
bij onze club, begon toen zoon Stephan in de jeugd 
voetbalde (eind '70 - begin '80). Ook was Toon, samen 
met zijn vrouw Tonnie, een trouwe supporter van 
Heeze 1, zowel thuis als uit. Ook maakte hij  al zeker 
25-30 jaar deel uit van de maandagploeg, waar hij 
met zijn vaste maten Piet van Deurzen, Harrie van 
Wilderen en Piet Adriaans, allerlei vrijwilligerswerk 
verrichtte, ook bij het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, 
jeugddagen en noem maar op. Hij behoorde ook tot 
het bezorgerskorps van de LINK.

Namens RKSV Heeze wensen wij Tonnie, Angela, 
Stephan en de familie heel veel kracht en sterkte toe. 
Ook wij zullen hem erg gaan missen!

MARCEL KOX 250E 
WEDSTRIJD IN HEEZE 1
 
 Marcel Kox werd op zondag 16 oktober voorafgaande 
aan de wedstrijd tegen ‘t Zand gehuldigd wegens zijn 
250e wedstrijd in Heeze 1. Er zijn niet heel veel spelers 
die deze mijlpaal halen. Marcel is de 10e in de rij sinds 
het is bijgehouden (in 1993).

De boomlange verdediger en huidige aanvoerder werd 
voor aanvang van de wedstrijd toegesproken door 
bestuurslid Peter Vertogen en in het zonnetje gezet.
Marcel, van harte proficiat!!

Kort na de feestelijke opening van het kunstgrasveld 
van RKSV Heeze bleek dat de waterdoorlatendheid van 
het veld niet goed is. De partijen (de aannemer, RKSV 
Heeze, gemeente en ingenieursbureau Sweco) hebben 
de weken daarna gebruikt om uit te zoeken waar dat 
aan ligt en hoe het opgelost kan worden.

Het veld is opgebouwd uit een kunstgrasmat met kurk 
infill materiaal, een foamlaag, de sporttechnische laag 
en daaronder zand met de drainage. Het probleem is 
dat regenwater slecht afgevoerd wordt en dus op het 
veld blijft liggen, waardoor het kurk infill materiaal 
omhoog gedrukt wordt. De oorzaak daarvan zit in de 
sporttechnische laag, die niet voldoet aan de eisen 
voor waterdoorlatendheid.

De oplossing is om de sporttechnische laag te 
vervangen. De kurk en het zand worden uit de mat 

geklopt, de mat en de foamlaag worden van het veld 
gehaald en de laag eronder wordt afgegraven. Daarna 
wordt het veld opnieuw opgebouwd met een nieuwe 
sporttechnische laag en komen de foamlaag en de mat 
er weer op. Voordat de foam en de mat er weer worden 
opgelegd, test de aannemer of de waterdoorlatendheid 
van de nieuwe sporttechnische laag goed is.

Hoe lang de werkzaamheden gaan duren is sterk 
afhankelijk van het weer, omdat het voor een aantal 
werkzaamheden een paar dagen achter elkaar droog 
moet zijn. De start van de werkzaamheden is 2e helft 
oktober. We verwachten dat het veld eind november 
weer klaar is. Tijdens de werkzaamheden zijn er een 
aantal parkeerplaatsen in gebruik en liggen er op het 
sportpark rijplaten om de ondergrond te beschermen. 
De kosten van deze werkzaamheden zijn voor rekening 
van de aannemer.

UPDATE KUNSTGRAS

Weer een heel mooi bedrag voor RKSV Heeze
De opbrengst van de RABO Clubsupport-actie heeft 
onze voetbalvereniging weer een super mooi bedrag 
opgeleverd, we krijgen € 1299,00 overhandigd.
Dit bedrag komt geheel ten goede aan onze 
jeugdafdeling, waar we natuurlijk uitermate blij mee 
zijn. RABO en alle leden die op RKSV Heeze hebben 
gestemd. heel hartelijk dank voor jullie deelname aan 
deze jaarlijkse superactie.

Bestuur en Sponsorcommissie RKSV Heeze

IN MEMORIAM
TOON VAN DEN HURK

Dankwoord fam. Van den Hurk

Beste RKSV Heeze, 

Groot was het verdriet bij het verlies van ons Pa 
Toon van den Hurk. Maar groot was de trots toen wij 
door Senna Dijstelbloem werden geappt dat ons Pa 
zondag 14.30 uur een minuut-stilte had gekregen 
voor de wedstrijd en het spelen met rouwbanden van 
het eerste. Speciale dank gaat uit naar de maandag-
ochtendploeg. Ons pa had 2 grote liefdes dat was zijn 
gezin maar ook zeer zeker de RKSV Heeze. Dank voor 
het mooie bloemstuk van de vrijwilligers en zeer zeker 
ook het mooie gebaar van de RKSV Heeze. 

Met vriendelijke groet,
Stephan Janet Angela Britt en Linn van den Hurk.
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DE RKSV-HEEZE-QUIZ
TEKST: HENNY SLOOTS BEELD: ARCHIEF

VRAAG 7
Behalve het eerste elftal bestaat de vereniging 
natuurlijk uit meer teams. Zo was er het 
achtste elftal, dat ondanks matige resultaten 
jarenlang een hecht team vormde. Op 29 
maart 2004 versloeg Heeze 8 het zevende van 
kampioenskandidaat De Valk met 2-1. Dit was de 
eerste zege na…..

A) 6 maanden
B) 12 maanden
C) 23 maanden
D) 26 maanden

VRAAG 9
Bij het 60 jarig jubileum in 1990 werd er samen 
met fanfare Sint Nicasius een groots opgezette 
loterij georganiseerd. Wat was de naam van deze 
actie?

A) Geef je centen voor een tribune en instrumenten
B) Fanfare in het pak, voetbal onder dak
C) Voetbal en fanfare, samen op pad
D) Fanfare in een nieuw pak en voetbal een tribune 
met dak

VRAAG 8
In 1975 wordt Heeze kampioen in de derde 
klasse en promoveert het naar de tweede klasse 
(destijds het op een hoogste amateurniveau). 
Onder welke trainer bereikte Heeze dit 
fantastische resultaat?

A) Hans Manders
B) Luc van Kessel
C) Ben Lodewijks
D) Piet Mikkers

VRAAG 10
Het vrouwenvoetbal is inmiddels al jaren een 
vertrouwd beeld binnen onze vereniging. In welk 
jaar nam er voor het eerst een vrouwenteam deel 
aan de competitie?

A) 1989
B) 1998
C) 1999
D) 2000

VRAAG 11
In het seizoen 2002//2003 werd Heeze op de slotdag 
van de competitie kampioen in de derde klasse. Na een 
forse (4-1) nederlaag tegen naaste concurrent RKVVO 
leek de titel uit het zicht, zeker toen bleek dat RKVVO 
in de laatste competitiewedstrijd met 1-3 voor stond 
bij rust. Toch zou RKVVO de titel nog verspelen door de 
tegenstander op 3-3 te laten komen. Welke club uit de 
Kempen bezorgde Heeze in 2003 alsnog de titel?

A) EFC
B) Bergeijk
C) DOSKO ‘32
D) Bladella

VRAAG 12
Op welke plaats eindigde Heeze 1 in de 
competitie van het jubileumseizoen 
2004/2005?

A) Op een verdienstelijke tweede plaats 
achter kampioen RKVVO.
B) Veilig in de middenmoot na een seizoen 
met veel blessures.
C) Op de eerste plaats en zo werd het 
jubileum opgeluisterd met een titel.
D) Op een degradatieplaats en er volgde een 
terugkeer naar de vierde klasse.
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HEREN STEL JEZELF EENS KORT 
VOOR EN HOELANG VOETBALLEN 
JULLIE AL SAMEN?

Maarten: “Ik ben Maarten, ik ben achttien 
jaar en voetbal sinds mijn vierde al bij RKSV 
Heeze. Ik ben begonnen bij de mini’s, toen 
voetbalde ik nog zonder Sebastian. Op 
het begin vond ik het niet erg leuk en ben 
ik zelfs gestopt. Ik moest huilen op een 
training en daarom ben ik gestopt voor 
een tijdje. Vanaf de F’jes speel ik al samen 
met Sebastian. Dat is al ruim tien jaar en 
hopelijk komen er nog vele jaren bij.” 
Sebastian: “Ik ben Sebastian Russo, 
achttien jaar oud en speel ook sinds mijn 
vierde al bij Heeze. Bij de mini’s speelde ik 
niet samen met Maarten, maar vanaf de 
F’jes altijd. Op één jaar na, toen speelde ik 
in de D2 en Maarten in de D1. Toen ben ik 
overigens wel kampioen geworden met de 
D2.” 

SUPER 
SPITSENDUO

JULLIE VORMEN DIT SEIZOEN 
HET SPITSENDUO VAN DE A1, 
JULLIE SPELEN NAMELIJK IN 
EEN 5-3-2 FORMATIE. IK DENK 
NIET DAT JULLIE DIT VEEL VAKER 
HEBBEN GESPEELD, DUS MIJN 
VRAAG AAN JULLIE: HOE VINDEN 
JULLIE DAT HET GAAT?

Maarten: “Het was op het begin heel erg 
wennen. Wij spelen allebei al een jaar in 
de A1. Toen speelden we op het einde van 
het seizoen ook al in deze formatie. Dat 
was wel met een ander team. Wij waren het 
een klein beetje gewend, maar er zijn veel 
nieuwe jongens bij gekomen en voor hen 
is dat ook wennen. Maar we mogen denk ik 
niet klagen dit seizoen, we scoren allebei 
veel goals.”
Sebastian: “Ja het was voor veel mensen 
wennen op het begin dit seizoen. Vorig jaar 
stond ik op ‘de 10’ positie in deze formatie, 

INTERVIEW SPITSENDUO
INTERVIEWER: JOEP VAN MIERLO

maar nu sta ik in de spits en zijn wij het 
spitsenduo. Jaren terug speelde Maarten 
rechtsback en speelde ik in de spits. Later 
is hij in de spits gaan spelen en ik meestal 
op tien. Maar het gaat nu echt goed, ja kijk 
maar naar onze goals. Dat zegt ook al veel.”

WAT VINDEN JULLIE VAN HET 
COMPETITIENIVEAU VAN DE 
JO19-1? HET IS EERSTE KLASSE, 
MAAR JULLIE LIEPEN ER WEL 
HEEL MAKKELIJK DOORHEEN.

Sebastian: “Te laag, ik denk wel dat wij 
hoger kunnen spelen dan dit. We speelden 
het afgelopen bekertoernooi maar één 
slechte wedstrijd. Dat was tegen Woenselse 
Boys JO19-1. Vooral de start was niet goed 
en die wedstrijd wonnen we nog eenvoudig 
met 6-1. We stonden in de rust al met 3-0 
voor.”
Maarten: “Het is voor ons team echt een te 

laag niveau, helaas spelen we de volgende 
competitiehelft weer in de eerste klasse 
en mochten we niet promoveren, zoals 
bijvoorbeeld de JO17-1 dat wel mocht. We 
hebben ook een oefenwedstrijd tegen DVS 
gespeeld laatst. Zij spelen hoofdklasse en 
die wedstrijd wonnen we ook met 1-2. Dat 
vinden wij wel een leukere wedstrijd dan 
iedere pot zo makkelijk winnen.”

JULLIE MOGEN DUS 
NIET PROMOVEREN, 
VERWACHTEN JULLIE DAN 
WEER ZO’N MAKKELIJKE 
COMPETITIEHELFT?
Sebastian: “Het wordt wel wat lastiger, de 
slechtste teams zijn er uitgehaald en de 
kampioen van de tweede klasse komt er 
onder andere in en nog een paar andere 
zijn gedegradeerd uit de hoofdklasse. 
Maar we moeten wel weer tegen meerdere 
teams waar we nu van wonnen.”

Sebastian Russo (18) en Maarten Veerman (18) 
zijn al vrienden zolang ze zich kunnen herinneren. 
Ze staan het liefst samen op het veld. Bij zowel 
de A1, als in het eerste van Heeze. De twee zijn 
nog erg jong, maar hebben onlangs hun debuut 
én eerste goal voor het eerste al gemaakt. 
De hoogste tijd om eens te praten met het 
toekomstige spitsenduo van Heeze 1.

SEBASTIAN & MAARTEN
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JULLIE ZIJN BELANGRIJK VOOR DE JO19-1 EN 
JULLIE HEBBEN OOK AL JULLIE DEBUUT GEMAAKT 
IN DE SELECTIE; WAT ZIJN VOOR JULLIE DE 
GROOTSTE VERSCHILLEN MET DE JO19-1?

Sebastian: “Er wordt veel sneller gespeeld in de selectie. En 
qua speelstijl is het ook anders. Bij de JO19 heeft iedereen in de 
wedstrijd een vaste man, het is dan jouw taak om diegene uit te 
schakelen. Bij het eerste dekken ze in zones. Wij als spits hebben 
dan meer ruimte, want er komt dan iemand onder je. Bij de JO19 
staan er meteen mannetjes op je die je een schop op je enkel 
willen geven.”
Maarten: “Bij de trainingen van de A1 heb je oefeningen die je 
beter maken. Als je kijkt naar het eerste, spelen ze bijna alleen 
maar partijtjes. Ze beginnen met een rondo, maar gaan daarna al 
snel door met verschillende partijvormen en dat is veel fysieker. 
In de wedstrijd is het grootste verschil dat sommige spelers al 
een verleden hebben bij een professionele club. Bij Kruisland 
verloor Heeze met 8-1. Daar speelde iemand die wel zo goed 
kon voetballen, hij legde alle ballen bij iedereen perfect op de 
stropdas. Dat was iemand die gevoetbald heeft bij Top OSS en hij 
voetbalde in de zaal Eredivisie. Bij dat team voetbalde ook nog een 
international van Haïti.”

MAARTEN, HOE VIND JE HET OM SAMEN MET 
MATHIJS TE (GAAN) VOETBALLEN?

Maarten: “Wij vinden het allebei heel leuk. We voelen niet alsof 
we elkaars concurrenten zijn, want we zijn twee andere type 
spelers. Ik ben meer een aanspeelpunt en Mathijs is aan de bal 
wat beter, hij is wat technischer. Ik ben misschien iets meer een 
echte spits. In het veld speelt hij dan ook vaak iets achter mij.”

SEBASTIAN JIJ HEBT OOK EEN BROER DIE 
VOETBALT, ZIE JIJ JEZELF DAAR NOG OOIT MEE 
VOETBALLEN?

Sebastian: “Dat denk ik niet, hij speelt in een vriendenteam in 
Geldrop, bij Braakhuizen. Ik ben niet van plan om daar te gaan 
voetballen. Maar misschien als Mathias ooit nog terug komt 
voetballen bij Heeze, maar ik denk niet dat dat gaat worden.”

JULLIE VOETBALLEN AL RUIM TIEN JAAR SAMEN, 
JE WEET NATUURLIJK NIET IEDER DOELPUNT 
MEER, MAAR KUNNEN JULLIE DE MOOISTE GOAL 
VAN ELKAAR OMSCHRIJVEN?

Maarten: “Pfff dat is een moeilijke vraag. Ik zou het zo snel niet weten. Sebastian had laatst wel een hele mooie 
goal in de wedstrijd tegen Woenselse Boys. Hij dribbelde zelf vier of vijf man langs en schoot de bal daarna kei hard 
in het net. Sebastian heeft vaak een type goal. Hij heeft meestal een moment in de wedstrijd, dan krijgt hij op het 

middenveld de bal. Hij begint aan de zijkant van het 
veld, waarna hij begint met zijn ‘Italiaanse Dans’. 
Dan loopt hij met zijn lange benen via de zijkant naar 
binnen, langs alle tegenstanders. Hij komt niet recht 
voor de goal, maar via een zijkant en dan schiet hij de 
bal snoeihard in de korte hoek van de keeper. Altijd 
onhoudbaar.”
Sebastian: “Vind ik een erg lastige vraag, want ik zou 
die van mezelf niet eens kunnen noemen. Ik weet een 
dag na de wedstrijd al bijna niet meer hoe de goals 
eruit zagen. Maarten is zo sterk, we noemen hem ook 
wel ‘kalf’, hij gooit altijd een flipperkast eruit. Ik weet 
niet hoe, maar dan komt hij altijd door de verdediging 
heen. Het is soms ook zo raar, de ene minuut mist hij 
een één op één kans en de minuut erna maakt hij uit 
een onmogelijke hoek weer een goal, dat is Maarten.”

WAT IS JULLIE LEUKSTE GEZAMENLIJKE 
VOETBALHERINNERING? 

Maarten: “Ik denk dat dat het internationale toernooi 
in Volkel was van afgelopen jaar. We waren daar met 
de A1 voor een toernooi en we plakten er ook meteen 
een teamweekend aan vast. Het ging dus eigenlijk 
meer om de gezelligheid en het bier. We hadden 
zaterdag en zondag wedstrijden tussen Engelse, 
Deense, Duitse en Nederlandse clubs. De eerste dag 
was heel makkelijk, we wonnen alles. Ook zondag 
wonnen we alles, terwijl iedereen nog een grote kater 
had van de vorige nacht. Nog niet iedereen was denk 
ik nuchter tijdens de eerste wedstrijd op zondag. In 
de halve finale kwamen we tegen een Deens team. Zij 
waren niet een beetje fysieker, maar veel fysieker dan 
wij. Dat werd echt een gevecht, maar we wonnen nipt 
van ze. In de finale kwamen we tegen een College-
team uit Engeland. Dat zijn semiprofs, die vier keer 
in de week trainen. We speelden 1-1 in de finale en 
wonnen het toernooi uiteindelijk op strafschoppen. 
Het feest daarna was geweldig.”

Sebastian: “Ik denk niet per se een moment, wedstrijd 
of toernooi. Meer dat wij ontzettend veel dagen als we 
niets te doen hebben samen gaan voetballen, zowel 
in het weekend als doordeweeks. En dat wij elkaar 
daardoor ook blindelings kunnen vinden. Ik weet 
precies wat Maarten gaat doen en hij weet dat van 
mij ook. Het lijkt me super leuk om later samen het 
spitsenduo te worden van Heeze 1. Vroeger voetbalden 
we met z’n tweeën altijd op zondag, keken we naar 
Heeze 1 en hoopten we al dat we er later samen 
zouden staan.”

HEBBEN JULLIE BIJNAMEN IN JULLIE 
TEAM?

Maarten: “Sebastian wordt ook wel  ‘veulen’ genoemd. 
Omdat hij met die lange, dunne benen altijd overal 
soepeltjes tussen weet te komen.”
Sebastian: “Maarten wordt altijd ‘kalf’ genoemd, 
omdat hij een super sterke en brede spits is. Je krijgt 
de bal echt niet van hem afgepakt. En een duel weet 
je ook echt niet van hem te winnen, helemaal bij de 
JO19, verliest hij geen een enkel duel.”

DE LAATSTE EN BELANGRIJKSTE VRAAG: 
WIE VAN JULLIE TWEE IS BETER?

Sebastian: “Dat kun je niet precies zeggen denk ik. 
We zijn ander soort spitsen, we zijn niet hetzelfde. 
We zijn allebei een aanspeelpunt, maar zelfs daarin 
zijn we toch nog heel anders. Maar we vinden elkaar 
zoals gezegd blindelings. Ik hoef niet te kijken waar 
Maarten loopt, ik weet al waar de bal heen moet. Onze 
teamgeest is heel goed.”
Maarten: “Ik zou het ook echt niet weten, dat is niet 
te vergelijken met elkaar. Laten we het op even goed 
houden. En we maken elkaar beter, dat is nog veel 
belangrijk vind ik.” Sebastian en Maarten, ontzettend 
bedankt voor dit leuke interview en succes in de spits!
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