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Onze kracht
zit in creatie
met resultaat.
Van logo ontwerp tot belettering van je auto en van 
websites tot gekoppelde inschrijfsystemen. Je kunt het
zo gek niet bedenken of we kunnen het visueel en 
technisch realiseren. Wij geloven in de mix techniek, 
creatie en communicatie en zijn hierdoor op een breed 
terrein inzetbaar. Offline en online, alles kan!
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Seizoen 21-22 is toch weer stilgelegd. 
En op moment van schrijven van dit stuk 
is bekend geworden dat de competitie 
weer van start mag. Er gelden nog 
wel restricties, maar dat vinden we zo 
langzamerhand normaal.

In de tussentijd zijn we druk geweest met 
allerlei zaken rondom het voetbal.
We hebben de ALV gehad, met minimale 
bezetting. We hadden wel goed nieuws 
te melden. Financieel staan we er goed 
voor en we zullen de nodige investeringen 
doorzetten. Het eerste uitvloeisel daarvan 
is de aanschaf van de robot voor het 
belijnen. Dat gaat heel veel werk schelen 
voor Jan & Jan.
Ook goed nieuws is natuurlijk, dat we 
er na het aftreden van Max Beerkens 
(nogmaals dank, Max) weer in geslaagd 
zijn om het bestuur op sterkte te houden. 
Joëlle Aarts is officieel toegetreden en 
zal een combi functie vervullen. Enerzijds 
zal ze de belangen van de senioren 
vrouwen behartigen en anderzijds zal 
ze Gernie blijven ondersteunen bij 
secretariaatstaken. Als bestuurslid senioren 
mannen is Peter de Ruijter toegetreden. 

Ondertussen maken we aardig vorderingen 
met het Masterplan Voetbal Lambrek (ik 
voeg hier “Voetbal” toe, omdat ik nu even 
focus op wat de voetbalclub betreft). We 
zijn doende met de specificatie van het 
veld (met name ondergrond en infill), zodat 
we de offertes kunnen gaan opvragen. Het 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

VERSOEPELING

lijkt erop dat we veld 2 moeten verschuiven 
richting parkeerterrein, om voldoende 
ruimte voor kunstgras op veld 3 te creëren. 
Verder zullen we ook lichtmasten rondom 
veld 3 moeten verplaatsen. Veld 2 krijgt 
nieuwe masten, zodat we straks ook 5 
verlichte velden hebben.  

Kortom, het project is heel wat groter 
dan alleen kunstgras, maar als we alles 
gerealiseerd hebben, dan hebben we een 
geweldige stap gemaakt in servicegraad 
naar onze spelende leden. Een extra 
trainingsveld in de winter (veld 2) en een 
veld dat vrijwel altijd te bespelen is. Blijf het 
volgen zou ik zeggen.

Parallel aan de aanleg van kunstgras 
zijn we ook aan het kijken naar de 
gewenste machines voor onderhoud. Een 
kunstgrasveld moet regelmatig gesleept 
worden, en daarvoor is een tractor nodig. 
Weer een forse investering, maar wel 
noodzakelijk. Maar het goede nieuws 
is: met goede hulpmiddelen wordt het 
ook leuker en lichter werken voor onze 
vrijwilligers.

Laten we maar weer gaan voetballen.
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: GERNIE HENSELMANS

SVH,
SANDER VAN HOEK 
TEGELWERKEN
Zino van Hoek (6 jaar) is sinds dit seizoen  
de nieuwe en talentvolle aanwinst van ons 
aspirantenteam Jo7 alwaar hij de sterren van de 
hemel speelt en waarover onze bondscoach Louis 
van Gaal reeds is geïnformeerd. 

Het is echter niet Zino, maar diens vader Sander 
van Hoek die wij vandaag graag middels deze 
sponsorrubriek nader aan u willen voorstellen omdat 
zijn bedrijf, SVH Tegelwerken, het complete team van 
zoon Zino heeft voorzien van prachtige tenues waarop 
trots zijn bedrijfsnaam prijkt (zie foto). Om zeker te 
zijn van succes voor het team van Zino, verzorgt vader 
Sander tevens de trainingen van dit team. 

Voor een dergelijke betrokkenheid is de RKSV Heeze 
het bedrijf SVH zeer erkentelijk en bieden wij Sander 
bij deze graag een podium om zijn bedrijf nader 
aan onze leden te presenteren: Reeds sinds 2000 is 
Sander van Hoek als zelfstandig ondernemer gebezigd 
met het leveren en monteren van tegelwerken in 
de particuliere sector maar ook bij verschillende 
woningbouwcoöperaties en gerenommeerde 
bouwbedrijven in de regio, onder de naam SVH.

Door jarenlange ervaring wordt door SVH een hoge 
kwaliteit met een uitstekend afwerkingsniveau 
geboden. Het strikt nakomen van afspraken en het 
verlenen van een goede service maken van SVH 
een betrouwbaar bedrijf en heeft mede daardoor 
een goede reputatie opgebouwd. SVH Tegelwerken 
ontzorgt zijn klanten op een prettige manier omdat 
vaak de regie tijdens een totaalproject geheel 
uit handen wordt gegeven aan SVH. Dit betekent 
dat bij zowel de offerte, de planning, de levering 
van tegels alsmede de bijkomende installatie- en 
verbouwingswerkzaamheden, de klant in zo’n situatie 
slechts één aanspreekpunt kent. 

Makkelijker kan Sander van Hoek en zijn tegelbedrijf 
het zijn klanten niet maken. Mocht het gemak van 
uitvoering door één partij ook u aanspreken neem
dan contact op met SVH Tegelwerken of bezoek
voor meer informatie de website van dit bedrijf via
www.sandervanhoek.nl alwaar u getuige kunt zijn van 
het gevarieerde pakket aan tegelwerken dat SVH te 
bieden heeft. Van renovatie tot nieuwbouw in grote of 
kleine projecten, kunt u op deze site de voorbeelden 
aanschouwen.

Met nogmaals onze dank uit te spreken voor deze 
mooie geste wensen wij Sander van Hoek met zijn 
bedrijf SVH Tegelwerken een vruchtbare toekomst 
toe.
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De tijd dat het verschuldigde 
contributiebedrag ‘cash’ bij onze leden 
aan huis werd opgehaald (wekelijks 
of maandelijks) ligt ver achter ons en 
betrof op dat moment de enige vorm 
van ‘financiële administratie’.  Haast niet 
in te denken dat deze meest simpele 
handeling ten grondslag heeft gelegen 
aan het huidige gecompliceerde, 
zakelijke en bijna professionele financiële 
beleid waarmee onze vereniging 
geconfronteerd wordt. Hulde aan die 
personen welke bijna dagelijks/wekelijks 
de verantwoording op zich nemen 
om op vrijwillige basis het financiële 
hart van de RKSV Heeze in kloppende 
banen te leiden. Hoogste tijd om deze - 
onderbelichte - kanjers nader aan u voor 
te stellen.

MAARTJE KLAUS
Deze telg uit het pure sang voetbalgezin 
Klaus behoeft eigenlijk nauwelijks 
introductie, daar zij reeds sinds 2010 lid 
is van onze vereniging en altijd actief 
heeft deelgenomen aan het meisjes- c.q. 
damesvoetbal (op dit moment in Dames 
1). Dat Maartje, 21 jaar jong, daarnaast een 
belangrijke en waardevolle assistente is van 
onze penningmeester Hans Dekker (maar 
over Hans later meer), zal niet bij elk lid 
bekend zijn.

Tijdens de algemene ledenvergadering in 
2019 gaf Hans aan dat hij, vanwege forse 
uitbreiding in financiële aangelegenheden, 
voor onderbezetting vreesde waardoor 

andere belangrijke taken en zaken niet 
naar behoren konden worden vervuld.
En zo is het gekomen dat Maartje - 
inmiddels alweer ruim twee jaar - wekelijks 
gebezigd is met de verwerking van o.a. 
inkoopfacturen, bank, loonjournaalposten 
en kasboekregistratie. 

Naast haar, met de paplepel ingegoten 
betrokkenheid met de RKSV Heeze, 
waardoor zij het verrichten van 
vrijwilligerswerk bijna als ‘normaal’ 
beschouwt, kent het assisteren bij de 
financiële administratie voor Maartje 
bovendien nog andere raakvlakken. Zo 
studeert zij namelijk accountancy en zit in 
haar derde opleidingsjaar. 

Tijdens haar stagewerkzaamheden bij 
Finergie (onze club-accountant) heeft zij 
bovendien ontdekt dat het mogelijk is om 
middels de implementatie van het ‘Trifact’-
programma de inkoopfacturen digitaal 
te verwerken hetgeen naast de nodige 
efficiëntie de clubadministratie inmiddels 
veel tijd bespaart. Voor de goede orde 
haast ik me hierbij te vermelden dat het 
hier geen vorm van bedrijfsspionage betrof 
en alles met medeweten van Finergie tot 
stand is gekomen.

Maartje heeft het met haar 
vrijwilligerswerkzaamheden uitstekend 
naar haar zin en is zeker voornemens 
om de clubadministratie nog menig 
jaar te blijven ondersteunen. Gelukkige 
bijkomstigheid daarbij betreft de volgens 

haar financieel gezonde positie waarin de 
RKSV Heeze verkeert hetgeen haar extra 
voldoening schenkt. 

Gevraagd aan Hans Dekker of hij Maartje 
in de toekomst geschikt acht om hem als 
penningmeester op te volgen, is Hans 
vrij duidelijk in zijn uitspraak: “Ik weet 
natuurlijk niet of zij dat zelf wil maar dat 
ze er geschikt voor is weet ik zeker. Een 
dergelijk scenario zou m.i. bovendien alleen 
maar voordelen opleveren voor de club; zij 
is vrouw, jong en voetballend actief, met 
een betrokkenheid waar menig mannelijk 
lid een voorbeeld aan kan nemen.”

Gevraagd aan Maartje naar een reactie 
op Hans toekomstvisie antwoord zij: “Zou 
zomaar kunnen…..”

HANS DEKKER
Mijn vragen aan Hans heb ik dit keer, 
evenals mijn vragen aan Maartje, helaas 
vanwege corona schriftelijk moeten 
stellen. Uit de antwoorden van Hans 
(eveneens schriftelijk) blijkt dat hij een zeer 
bevlogen en betrokken verenigingsmens, 
en bovendien een begenadigd schrijver 
is.  Zodanig zelfs dat ik me de vrijheid 
permiteer om veel van zijn antwoorden 
onderstaand integraal weer te geven (het 
zij mij hopelijk vergeven).

Iedereen even belangrijk
Mij dunkt dat een penningmeester een van 
de belangrijkste, zo niet DE belangrijkste 
functie binnen een vereniging bekleedt, 
mee eens ?

“Natuurlijk is het penningmeesterschap 
een belangrijk onderdeel binnen het 
bestuur. Maar dit geldt evengoed voor 
alle andere functies. Net als in een 
voetbalteam is iedere speler en iedere 
positie even belangrijk. Persoonlijk vind ik 
het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor 
onze jeugdafdeling minstens zo belangrijk, 
temeer daar de toekomst van de club 
afhankelijk is van een goed jeugdbeleid.”

Financieel gezond
De mate waarin een penningmeester 
functioneert, valt of staat met een al dan 
niet financieel gezonde vereniging, mee 
eens?

“Een financieel gezonde vereniging 
is natuurlijk heel belangrijk voor het 
kunnen uitoefenen van onze hobby op 
een gezellige of onbekommerde manier. 
Onze leden betalen allemaal contributie 
en daarnaast zijn er sponsoren die 
hun financiële steentje bijdragen. Ook 
ontvangen we een aanzienlijk  bedrag aan 
gemeenschapsgeld van de gemeente. 
Het is van groot belang dat we hier 
verantwoordelijk mee omgaan. Het is o.a. 
mijn taak als penningmeester er op toe te 
zien dat dit ook gebeurt.”

Waardering
Is de RKSV Heeze zo’n financieel gezonde 
vereniging en zo ja, schenkt dat jou 
een persoonlijke voldoening en levert 
dit voldoende waardering op voor jouw 
bijdrage hierin ?

“We zijn inderdaad een financieel gezonde 
vereniging. En uiteraard schept dat 
voldoening want de situatie is in het verre 

HET FINANCIËLE
HART VAN DE 
VERENIGING
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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

verleden helaas wel eens anders geweest. 
Persoonlijk hoef ik daar geen waardering 
voor te ondervinden, temeer daar e.e.a. 
ook te danken is aan mijn voorgangers die 
een goed financieel beleid hebben gevoerd. 
De huidige gezonde situatie stelt ons 
bovendien in staat om te investeren (een 
voorstel dat op de ledenvergadering werd 
gelanceerd). Deels zie je deze investering 
reeds terug op ons sportpark dat, mede 
dank zij een groot aantal vrijwilligers, er 
fantastisch bij ligt. Ook is het laatste jaar 
geïnvesteerd in nieuwe ballenvangers, 
hekwerk en overkapping t.p.v. de kantine. 
De komende jaren willen we zeker nog 
een aantal investeringen doen zoals 
bijvoorbeeld ledverlichting langs de 
velden.”

Gefronste wenkbrauwen
Ik weet dat jij naast het penning-
meesterschap ook nog andere 
vrijwilligerstaken uitvoert. Ben je niet 
bang om hiermee teveel hooi op de vork te 
nemen ?

“Je hebt gelijk, het kost veel tijd en soms 
wel eens te veel. Al het werk moet in het 
weekend gebeuren en soms leidt dat ook 
wel eens tot gefronste wenkbrauwen bij 
mijn vrouw. Het is daarom dat ik bijzonder 
blij ben met de ondersteuning die ik van 
Maartje op administratief vlak ondervind”.

Schouderklopje
Hoeveel tijd besteed jij per week/maand 
gemiddeld aan de uitvoering van jouw 
financiële handelingen ?

“Gemiddeld ben ik wel een uur of 10 bezig 
met alles rondom de RKSV Heeze. Een 
groot deel van het weekend gaat daarbij 
aan op. Ik hoef daar geen schouderklopje 
voor maar wil nog wel even kwijt dat 
de manier waarop mensen soms hun 
ongenoegen menen te moeten uiten mij in 
toenemende mate stoort. Je hoeft het niet 
altijd eens te zijn met bestuursbesluiten, 

en bepaalde zaken kunnen best wel beter 
en dat mogen de leden ook kenbaar 
maken. Doe dat dan echter wel met respect 
en op een opbouwende manier. Kom ook 
eens met een oplossing en het zou fijn 
zijn als jezelf ook deel uitmaakt van deze 
oplossing.”

Tot slot
“Tot slot wil ik nog een pleidooi houden 
ter stimulering van het vrouwenvoetbal. 
Vrouwenvoetbal binnen onze club is niet 
meer weg te denken en de dames zijn bijna 
allemaal bereid hun vrijwilligerssteentje 
bij te dragen. Denk hierbij o.a. aan hun 
positieve bijdrage op zondag in de kantine. 
In dit kader wil ik nog opmerken dat, naast 
de fantastische inbreng van Maartje, 
eveneens Joelle een grote pluim verdient 
door zitting te nemen in het bestuur 
van onze vereniging. Het is trouwens 
geen toeval dat beide dames in Dames 
1 voetballen en hun betrokkenheid tot 
het verenigingsleven ten volle uitdragen. 
Chapeau hiervoor…..!”

HET FINANCIËLE HART
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: WILMA CUIJTEN
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de heren een prachtig team bij elkaar 
gekregen: stillisten, stoempers, koppers, 
snelle spitsen en alles daartussen. Diverse 
spelers hadden overigens een bijnaam, 
maar die kan Maarten zich helaas niet 
allemaal meer kan herinneren. Daarover 
straks meer.

EEN FLITSENDE START
“We werden als 8e team ingedeeld bij 
teams met echt oude spelers, bijna 
pensioengerechtigd, zo tussen de 30 en de 
50 jaar oud ;-). Tenminste dat vonden wij 
als team in de leeftijd tussen de 18 en 28 
jaar best oud.”, staat Maarten nog helder 
voor de geest.  Het ging voorspoedig, 
de tweede helft was steeds de helft van 
Heeze. De tegenstander liep vaak al met 
de tong op de schoenen en de Heezenaren 
scoorden er dan lustig op los.

De Heezer snelle linksbuiten Judy (Henk 
Looijmans) was razendsnel en had de 
loopstijl die Arjan Robben later heeft 
gekopieerd. Met zijn zwaaiende armen 
maakte hij extra snelheid. Maarten zelf had 
als laatste man de taak de bal te ruimen. 
Het Achtste speelde vaak “Engels voetbal”. 
In de spits liep de witte pijl (Nico Verbeek) 
op elke bal die naar voren werd gejaagd. De 
mannen eindigden het seizoen als nr. 2 net 
achter de Brabantia.

EN DAN DE DERDE HELFT…
In de derde helft was ook dit Achtste 
onverslaanbaar. Ongeacht waar er 
gespeeld werd, de derde helft was in 
onze eigen kantine. De uitmuntende 
verzorgers stonden dan al klaar met onze 
versnaperingen. Thea en Theo Maas waren 
onovertroffen.

Naast dranken was de keuze in onze 
kantine toen nogal beperkt. Chips, snoep 
en (halve) rookworsten. Later kwamen daar 
slaatjes bij. Bij slaatjes hoort een kleine 
uitleg. Bijna elke keer als we een rondje 
bestelden zei onze coach Adri tegen Theo, 

HET ANDERE ACHTSTE
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Wat is er toch met achtste teams? Er 
is altijd wel iets bijzonders met het 
Achtste. Zo gaat het in de films en tv-
serie “All Stars” om het achtste team 
van het fictieve “Swift Boys”, maar 
ook in binnen onze vereniging neemt 
het achtste team steeds weer een 
bijzondere plaats in. De afgelopen jaren 
is er in de Link is al aan drie verschillende 
achtste teams aandacht besteed. Er was 
natuurlijk het “legendarische Achtste”, 
dat in 2005 is gestopt. Daarna kwam 
het Achtste, dat in 2019 op grandioze 
wijze kampioen werd en nu als het Zesde 
schittert op de velden. Momenteel is 
er weer een bijzonder achtste elftal, 
dat heel nadrukkelijk op een positieve 
manier aan de weg timmert. Hiermee 
is echter de koek nog niet op wat 
achtste teams betreft. Al in 1976 was 
er een Achtste binnen onze club en 
waarschijnlijk was dit het eerste achtste.

HERINNERINGEN VAN
EEN EX-PRINS…
Maarten Wijffelaars, die in 2005 tijdens 
carnaval door het leven ging als Prins 
Maarten Sprevarius d’n Urste vertelt: 
“Voordat “het 8e” een begrip binnen onze 
club werd, was er een ander “8e”. Een 
vriendenclub die het met aardig voetbal 
in hun eerste seizoen schopte tot een 
tweede plaats in de eindrangschikking. Het 
andere 8e gaat over een team dat op een 
bijzondere manier tot stand is gekomen en 
onverwacht aardige resultaten behaalde. 
Het is dus niet het legendarische 8e dat al 
vaak is beschreven. En als ik het mij goed 
herinner waren wij het eerste 8e elftal 
van RKSV Heeze. In de laatste edities van 

HET ANDERE
(EERSTE?) ACHTSTE

ons prachtige magazine Link wordt veel 
aandacht besteed aan het roemruchtige en 
mooie verleden van RKSV Heeze. Ik vind dat 
harstikke mooi, want veel daarvan heb ik 
meegemaakt. In 1966 ben ik voor het eerst 
lid geworden.”

DE VOORGESCHIEDENIS
Maarten herinnert zich nog goed het 
seizoen 1974/1975: “Heeze A2 is kampioen 
en het is mijn eerste kampioenschap na 
10 jaar jeugdvoetbal. Het volgende jaar 
moeten we naar de senioren. Omdat er een 
aantal spelers stoppen, lijken we te worden 
opgedeeld over de overige seniorenteams. 
Ik weet niet meer wat precies de aanleiding 
was, maar opeens werd er gesproken over 
de spelers bij elkaar houden, maar dan 
kwamen we wel wat spelers te kort. Adri 
Maas en Giel van Santvoort hadden een 
idee. Ze zouden oud-spelers benaderen 
om zo het noodzakelijke aantal bij elkaar te 
krijgen.”

HOE HET BEGON IN HET HEEZER 
UITGAANSLEVEN
In het toen nog bruisende weekend 
nachtleven van Heeze, met name in de 
Muddock, zouden wat hengeltjes worden 
uitgeworpen. De tactiek van Adri en Giel 
was heel helder: “We benaderen een ex-
speler en zeggen dat we nog één speler te 
kort komen en dat het een supergezellig 
team is“ Op de vraag wie er dan allemaal 
in het team zaten werd steevast een 
aantal namen doorgegeven van ex-spelers 
waar ze in het verleden mee hadden 
samengespeeld. Vaak moesten die spelers 
nog worden benaderd, maar dat werd 
er niet bij verteld. In korte tijd hadden 

“En een rondje slaatjes voor de hele zaak”. 
Theo was dat kennelijk een keertje zat en 
had dozen slaatjes ingeslagen. Adri toonde 
zich sportief en rekende af.

HET EINDE VAN HET
EERSTE ACHTSTE
“Einde seizoen was voor ons ook 
einde Heeze 8.”, vertelt Maarten. “We 
“promoveerden” naar Heeze 4. Het team 
bleef grotendeels bij elkaar maar na het 
2e seizoen Heeze 4 begon het verloop. 
Verkering, trouwen, verhuizen en andere 
belangrijke oorzaken lagen hieraan ten 
grondslag.”, besluit Maarten. Het was het 
einde van een tijdperk. Heel mooi dat dit 
stukje ‘bijna vergeten’ geschiedenis van 
onze vereniging zo ook weer wat tot leven 
is gekomen.

DE SPELERS VAN
HET EERSTE ACHTSTE
Het team bestond uit de volgende 
spelers: Jack Snoeijen, Wim van Gennip, 
Jack Boerkamp, Pieter Snoeijen, Jan van 
Dooren,  Mart van de Loo, Frans Leenen 
(Babbeltje), Giel van Santvoort, Adri Maas, 
Wil Engelen, Henri van de Velden (Speedy), 
Maarten Wijffelaars (Zus), Jan Looijmans, 
Jan Gerlings, Henk Looijmans (Judy), Nico 
Verbeek (de blonde pijl).

Noot van de redactie: Mart van de Loo, 
Henk Looijmans en Nico Verbeek zouden 
later ook nog jarenlang deel uitmaken van 
het ‘Legendarische Achtste'.
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AL 75 JAREN
LID MAAR NOG
GEEN FEEST
Er zou in juni 2020 een groot feest komen 
ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan 
van onze voetbalclub, de RKSV Heeze. Jo 
Bosmans zou zeker gehuldigd worden, 
vanwege het feit dat hij al 75 jaren trouw 
lid was en nog steeds is. Maar ja…

In de Link van oktober 2020 is door Henny 
Sloots al geschreven over de legendarische 
Jo Bosmans. Hoe hij als klein ventje vanuit 
de Kapelstraat ging kijken naar wedstijden 
van onze voetbalclub.Nu kijken we vooral 
naar de verschillen: hoe er vroeger getraind 
werd, hoe er naar uitwedstrijden gegaan 
werd, hoe het met de kleedkamers gesteld 
was en nog over vele andere dingen.

NAAR HET VELD
Zoals nu vele kinderen een heel eind 
moeten fietsen naar het Lambrek, zo 
moest ook Jo een heel eind gaan vanuit 
de Kapelstraat 18 (in de buurt van het 
Strabrechtsplein). Van een sportpark was 
nog geen sprake, er was gewoon een 
veld waarop gevoetbald werd. Niet alle 
voetbalschoenen hadden noppen. Van het 
afval van leer van de schoenmaker werden 
reepjes gesneden en die werden onder 
de schoenen gelijmd of gespijkerd om zo 
het wegglijden te voorkomen. Geen echte 
voetbalschoenen dus; nee, werkschoenen 
waarmee de hele week al gewerkt was. Ook 
voetballen op klompen was heel gewoon.
‘Scheenbeschermers Jo’? ‘Bestonden 
niet’, vertelt Jo. Bezorgde moeders van 

spelers of vrouwen van hen maakten 
lapjes waar kapok (zachte vezels) in zat. 
‘Maar ook werden lapjes gevuld met hele 
dunne houten plankjes of dunne buigzame 
takjes!!’

Naast de thuiswedstrijden werden er ook 
uitwedstrijden gespeeld. Dichtbij Heeze, 
want vervoer per auto was er nog niet. 
In kring De Kempen werd gevoetbald 
tegen Leende, Riethoven, Dommelen en 
Valkenswaard. Later ging Heeze in kring 
Eindhoven spelen. ‘We gingen dan met 
zo’n 13 voetballertjes en 2 leiders op de 

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL
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getraind. De trainingen werden geleid door 
de leider(s) van de elftallen, zowel junioren 
als senioren. Aan het eind van de oorlog 
werd oud-keeper Leo Bouwman de eerste 
betaalde trainer van onze club: voor 2 
broden per trainingsavond!!

Materiaal om te trainen was er niet. Wel 
werden de trainingen uitgebreid. Er werd 
niet alleen maar gelopen, maar er werd ook 
over houten bankjes gesprongen; en als 
er dan ook nog met een bal getraind werd, 
dan ging men kruislings tussen paaltjes 
door. Nog steeds werd er op goal geschoten 
en nog steeds stond er telkens iemand 
anders in de goal. Spelers die qua tempo 
en conditie niet mee konden moesten extra 
rondjes hard lopen om het hele veld. Ook 
“pingelen” werd geoefend.

‘Het leukste van de hele training was toch 
het wel het schieten op goal. Ik mocht 
als assistent van de trainer vaak op onze 
keeper schieten. Ik moest wel op een 
bepaalde hoogte schieten (bijvoorbeeld 
net onder de lat of een meter rechts of links 
van de keeper op heuphoogte en natuurlijk 
in alle hoeken van de goal). Er was een 
grote opkomst (zo’n 90 % kwam trainen), 
terwijl de oefeningen vrij eentonig waren. 
Maar ja, een trainer met inhoud was te 
duur. De trainingen werden steeds beter, 
er was meer afwisseling en waren dus 
beter van inhoud. Er werd verhuisd naar de 
Weibossen en daar was zelfs een kantine’.
Wat een verschil als je kijkt naar de staat 
van de velden, naar fietsen en kring De 
Kempen

Jo vertelt vrolijk verder. ‘Zoals al eerder 
verteld, voetbalden we aan de rechterkant 
van de Somerenseweg. Na verloop van tijd 
gingen we links voetballen; het “terrein” 
kan je nog zien liggen. Het veld werd 
zeer intensief gebruikt waardoor het een 
slecht bespeelbaar veld werd. Aan één 
kant was het meer een zandveld dan een 
grasveld en zag je soms de bal niet door 

fiets door het centrum van Eindhoven 
naar bijvoorbeeld Woensel, om daar onze 
wedstrijd te spelen. Dus eerst 15 kilometer 
naar Eindhoven fietsen, daar een wedstrijd 
spelen en weer 15 kilometer terug naar 
Heeze fietsen.’

TRAINEN, OOK TOEN AL
Na de oorlog werd er door de jeugd niet 
getraind. Halverwege de jaren 50 werden 
er alleen maar rondjes gelopen. Nadat 
die vele rondjes waren gelopen, werd op 
goaltjes geschoten, met telkens een andere 
keeper. De eerste doelstelling was begin 
jaren 60 gehaald: de oudste jeugdelftallen 
konden één keer per week trainen. Nou 
kon ook een vervolg worden gemaakt met 
het trainen van jongere jeugdelftallen. Die 
jeugd trainde zoveel mogelijk per elftal. De 
senioren trainden als één groep, die erg 
wisselend van samenstelling was. De “kost” 
moest verdiend worden en dus kon niet 
iedereen elke week trainen.

’s Winters werd er weinig getraind. Als het 
weer het toeliet, dan kon de jeugd nog 
wel trainen, maar vanwege het gebrek 
aan verlichting was het vanaf laat in de 
middag stil op het veld. Maar mijnheer 
Hendrik Evers had achter zijn fabriek op de 
Nieuwendijk een grasveldje liggen met een 
houten berging en één lamp. De berging 
werd gebruikt als kleedlokaal en er werden 
palen bij gezet waaraan draden werden 
bevestigd, voorzien van diverse lampen.
Een uitkomst; weliswaar provisorisch, 
maar er kon met een kleine groep worden 
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het opwaaiende zand. ‘Eén soldaat werd 
drie dagen na zijn terugkomst uit Indonesië 
reeds opgesteld. En drie bedevaartgangers 
naar Ommel presteerden het om ’s 
middags hun wedstrijd nog te spelen.’

Toen in 1945 de oorlog voorbij was, had 
niet iedereen nog een fiets. En in de 
oorlog fietste men niet als groep naar de 
uitwedstrijden, maar in kleine groepjes of 
individueel. Zo gebeurde het eens dat de 
keeper van ons eerste elftal werd opgepakt 
door de Duitsers, maar gelukkig weer vrij 
werd gelaten om zodoende toch te kunnen 
keepen. We voetbalden eerst in kring De 
Kempen. We moesten dan ver van huis. 
Gelukkig werden we later ingedeeld in kring 
Eindhoven en dachten we dat we niet meer 
zo ver moesten fietsen.’

EN DAN DE WEDSTRIJDEN
In de jaren 50 werd er af en toe 
gevoetbald tegen dichtbijgelegen dorpen: 
Leende, Sterksel, Geldrop, Braakhuizen, 
Valkenswaard. Toen RKSV Heeze later in de 
kring Eindhoven ingedeeld was, kwamen er 
ook meer elftallen bij; zowel in Heeze zelf, 
maar ook kwamen er meer tegenstanders.
Er was bijna nooit een officiële 
scheidsrechter. De wedstrijden werden 
geleid door clubmensen die de regels 
een beetje kenden. Ook toen waren er 
mensen langs de kant die het beter wisten, 
maar al doende werd er eerlijker en beter 
gefloten. Al bleven er natuurlijk van die 
echte thuisfluiters... Van één club was het 
bekend dat een bezoekende vereniging 
bijna nooit een wedstrijd won!!! Gelukkig is 
door toedoen van meerdere bestuurders 
van RKSV Heeze en van andere omliggende 
clubs, menig thuisfluiter het zwijgen 
opgelegd.

COMMUNICATIE
‘Tegenwoordig heeft iedereen telefoon 
en hebben we bijna allemaal internet. 
Vroeger ging je bij de secretaris van de 

15 KM NAAR
EINDHOVEN FIETSEN, 
WEDSTRIJD SPELEN
EN WEER 15 KM
TERUG NAAR HEEZE
FIETSEN
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club langs om te horen of je wel of niet 
moest voetballen. Enkele jaren later 
kreeg je het te horen van je leider en 
werd het doorverteld; weer later kwamen 
de (wekelijkse) mededelingen. Als je bij 
elkaar op school zat hoorde je via via 
of er een wedstrijd was afgelast. Toch 
stonden sommige spelertjes tevergeefs 
op de afgesproken vertrekplaats voor het 
gemeentehuis. Jarenlang heeft dit plein als 
vertrekplaats gediend. Aan de ouders van 
de spelers werd gevraagd om beurtelings 
naar de uitwedstrijden te rijden, maar 
niet iedere ouder kon dat; er werden ook 
“derden” ingehuurd. Men kreeg in die tijd 
een kilometervergoeding. En als je wel 
een auto had maar geen rijbewijs, dan 
kwam het wel eens voor dat jouw auto door 
iemand anders werd bestuurd.

Als je als kind wilde gaan voetballen en 
dat ook mocht van je ouders, ging je naar 
een willekeurig bestuurslid en was je gauw 
genoeg lid. Later moest er een formulier 
ingevuld worden om vooral de juiste 
leeftijd te weten. De contributie betaalde je 
contant aan de penningmeester. Het kwam 
ook voor dat de contributie contant betaald 
werd, als de penningmeester of een 
aangewezen derde persoon bij de leden 
thuiskwam.’

DE ACCOMMODATIE VAN TOEN…
Er werd eerst gevoetbald op de 
Somerenseweg en later op de 
Sterkselseweg. Toen de Rooie Hoek 
verlaten werd en men in de Weibossen 
ging voetballen, kwam er een kantine en 
kwamen er kleedlokalen met douches. Wat 
een verschil met de “varkenstroggen”.
Vaak werd voor uitwedstrijden door de 
senioren vertrokken bij café De Brug. Achter 
dat café stond een kleine berging met 
zinken bakken. Als de uitwedstrijd gespeeld 
was, kon je daar met koud water je wat 
opfrissen en dan (uiteraard) het café in.

Er was in die tijd ook een “Drie-dorpen-
toernooi”. Heeze, Leende en Sterksel; 
meestal won Heeze. Ooit was er een 
hoofdprijs: 11 shirts. Die waren voor de 
basisspelers, dus helaas voor de invallers…

De kantine begon een steeds grotere 
plaats in te nemen. Na de trainingen en 
na de wedstrijden was het vaak goed en 
lang toeven op het Lambrek. Er werden 
ook kaartavonden georganiseerd en 
natuurlijk werd er stilgestaan (nou, ja) bij 
kampioenschappen en jubileumvieringen: 
in 1955 werd het  25-jarig bestaan van de 
RKSV Heeze gevierd en in 1980 bestond 
de club 50 jaar. Stond er in 1955 een grote 
tent naast café de Brug, in 1980 werd 
er gefeest in zaal De Parel van Brabant. 
Er was zelfs een jubileumboek gemaakt 
met daarin de hele geschiedenis van 
de club en vele foto’s. Er was een groot 
buurtvoetbaltoernooi en er was een 
grote jubileumloterij. In 2005 werd het 
75-jarig bestaan gevierd in een grote tent 
op het Lambrek en ook nu werd er een 
jubileumboek gemaakt.

En in 2020 is de RKSV Heeze 90 jaren jong. 
Alles was voorbereid om te feesten in het 
voorjaar van 2020; maar ja… Corona/Covid 
strooide roet in het eten. Dan maar 2021; 
maar ook toen... Misschien 2022?

ALS DE WEDSTRIJD 
GESPEELD WAS, KON JE 
MET KOUD WATER
JE WAT OPFRISSEN EN 
DAN HET CAFÉ IN

OUDSTE JUBILARIS
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VERANDERING 
IN BEZETTING 
HOOFDBESTUUR

De titel van dit stuk heb ik ontleend aan 
het verslag van de laatste Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op de website. 
Normaal wordt er gesproken over een 
bestuurswisseling, echter die vlag 
dekt de lading maar gedeeltelijk. Max 
Beerkens wisselde inderdaad van plaats 
met Peter de Ruijter. Maar Joëlle Arnouts 
bezet een nieuwe bestuursfunctie: 
Vrouwenvoetbal.

Het vrouwenvoetbal, en daaraan gekoppeld 
het meisjesvoetbal, maakte landelijk 
een stormachtige ontwikkeling door. De 
oorzaak hiervoor moet gezocht worden in 
de buitengewone resultaten van de Oranje 
Leeuwinnen in de afgelopen jaren. Eerst 
werden zij Europees kampioen en daarna 
tweede op het Wereldkampioenschap. Dat 
had tot gevolg dat er een grote toestroom 
ontstond van meisjes en jong vrouwen in 
de meeste voetbalclubs en de vorming 
van een professionele vrouwencompetitie 
binnen de KNVB.

Ook bij onze vereniging was die groei te 
merken. Zodanig, dat men vond, dat er een 
apart bestuurslid nodig was voor deze tak 
van sport. Joëlle had zich al laten gelden 
op de laatste grote ALV in 2019, waarna 
voorzitter Paul Krieckaert in een onderhoud 
na de vergadering opmerkte: “Nou dan kom 
je toch in het bestuur zitten”. En dat heeft 
haar aan het denken gezet. Ook al omdat 
men binnen de vrouwenafdeling vond, dat 
die in het bestuur vertegenwoordigd zou 
moeten worden. En zodoende werd ze op 
26 november 2021 gekozen tot Bestuurslid 
Vrouwenvoetbal.

INTUSSEN ZIJN BEIDE 
NIEUWE BESTUURS-
LEDEN BEGONNEN MET 
HUN WERKZAAMHEDEN

De wisseling van Max naar Peter is 
“normaler” verlopen. Ruim twee jaar 
geleden informeerde Fons Loots bij Max 
of hij niet wat meer voor de club wilde 
doen en dan met name in het bestuur. Zo 
begint het meestal. Max was niet meteen 
enthousiast, maar toen ook voorzitter Paul 
contact met hem zocht, is hij overstag 
gegaan. Er werd duidelijk aangegeven 
wat de bedoeling was en wat ervan hem 
verwacht werd in de vacante komende 
functie van Voetbalzaken Senioren.
In de praktijk viel het benodigde tijdsbeslag 
mee. Inhoudelijk vond hij echter, dat het 
selectie-gebeuren de hoofdmoot had en 
daar lag niet zijn interesse. Zelf voetbalt 
hij namelijk in de lagere senioren (Heeze 
6). Zodoende wilde hij terugtreden uit de 
bestuursfunctie. Gelukkig lukte het om een 
opvolger te vinden.

Peter is een oude bekende. Eerst als actief 
voetballer. Hij doorliep alle elftallen tot 
en met het eerste. Vanaf 2002 stopte hij 
met veldvoetbal en ging spelen in de zaal. 
Toen zijn zoontjes zich tot het spelletje 
aangetrokken voelden, kwam hij weer 
terug naar het veld om ze te begeleiden. 
Pas recentelijk is hij daar eigenlijk mee 
gestopt. Jochem speelt nu bij de senioren 
(selectie) en Melvin is doelman in de JO-19, 
waar alles goed geregeld is wat training en 
begeleiding betreft. Hij blijft ze uiteraard 
volgen, maar niet meer zo intensief.

Het was of ze dat bij de vereniging door 
hadden. Want hij kreeg een email van 
voorzitter Paul Krieckaert, waarin gevraagd 
werd of hij het bestuur wilde komen 

versterken. En na een gesprek met Paul en 
Peter Banken (voetbalzaken jeugd) over de 
invulling van de voorziene functie, heeft 
hij toegestemd om toe te treden tot het 
hoofdbestuur. Hij nam de functie van Max 
over. Hij treedt daarmee in de voetsporen 
van zijn vader Henk en broer Maarten. 
Henk was de voorzitter van de Jubileum 
commissie bij het 50-jarig bestaan in 1980 
en werd later algemeen voorzitter. Maarten 
was ook eerder bestuurslid. 

Intussen zijn beide nieuwe bestuursleden 
begonnen met hun werkzaamheden. Nog 
niet op volle kracht. Dat komt uiteraard 
door de nog steeds voortdurende 
maatregelen rond Covid-19. Bij de senioren 
gaat gewerkt worden aan een nieuwe 
opzet van voorheen de TMC (Technisch 
Medische Commissie), Technisch Hart 
genaamd. Roderick de Bruijn was daar 
al mee begonnen en daar worden nu 
meerdere mensen bij betrokken. Ook zijn er 
gesprekken geweest met de coördinatoren 
van lagere senioren, jeugd en vrouwen. 
Wordt vervolgd.

Een eerst taak kwam al vrij snel aan de 
orde. Doordat onze huidige hoofdtrainer 
Ronald Tielemans te kennen heeft gegeven 
aan het einde van het lopende seizoen 
te willen stoppen, diende er een nieuwe 
hoofdtrainer te worden geselecteerd. 
Ondertussen weten we dat Goeran van den 
Heuvel de nieuwe hoofdtrainer is. 

En nu maar hopen dat alles weer vrij snel 
normaal wordt, dan kunnen de nieuwe 
bestuursleden met veel elan aan de gang.

Wij wensen het nieuwe bestuur
daar veel succes bij.

BEZETTING HOOFDBESTUUR
TEKST: KNICO VAN DER PALEN  /  BEELD: ARCHIEF
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Bunge-Mikkers Advocaten bestaat uit Corrina 
Mikkers en Richard Bunge. Corrina is geboren en 
getogen Brabantse en woont sinds 1993 in Heeze. 
Zij is advocaat sinds 2005 en heeft voor die tijd 
gewerkt in het notariaat. Richard woont sinds 2006 
in Heeze en is advocaat sinds 1997. 

Ruim 10 jaar werken Corrina en Richard al als 
zelfstandig ondernemer. We doen ons werk op onze 
manier en dat bevalt onze klanten en ons erg goed.  
Het werken vanuit een klein kantoor is voor beiden een 
bewuste keuze.  We leveren kwaliteit zonder moeilijk of 
duur te doen.

Corrina Mikkers houdt zich bezig met het personen- 
en familierecht. Wat voor de LINK-lezer in het 
algemeen als een eenmalige levensgebeurtenis 
kan worden beschouwd (echtscheiding, einde 
samenwoning, alimentatie, omgang, of problemen 
met kinderbeschermingsinstanties) is voor Corrina 
dagelijkse kost. Haar filosofie daarbij is dat de klant 
niet alleen behoefte heeft aan een luisterend oor 
maar ook aan een advocaat die snel, effectief en 
doortastend kan optreden. Daarbij speelt Corrina 
op de bal en niet op de man. Dit is zeker van belang 
als er kinderen in het spel zijn omdat deze nooit de 
dupe mogen worden van een breuk tussen de ouders. 
Corrina bemiddelt dan tussen beide ouders.  

Als een probleem niet in onderling overleg op te 
lossen is, dan moet deze zaak aan de rechter worden 
voorgelegd. Corrina kijkt wat het beste bij u en uw 
situatie past. Daarnaast geeft Corrina steeds vaker 
een second opinion of adviseert zij aan de zijlijn 
bij een lopende mediation. Daardoor hoeft de zaak 
niet onnodig op de spits te worden gedreven maar 
heeft u wel de zekerheid van de juiste juridische 
onderbouwing. 

SPONSOR AAN HET WOORD
TEKST: BUNGE – MIKKERS ADVOCATEN
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L
BUNGE – MIKKERS
ADVOCATEN

Richard Bunge is strafrechtadvocaat. Hij verdedigt de 
burger die ervan wordt beschuldigd iets strafbaars te 
hebben gedaan. Of u nu uw rijbewijs kwijt bent geraakt 
omdat u te hard heeft gereden, of van een ernstiger 
strafbaar feit wordt verdacht; Richard staat u bij. Een 
nuchtere kijk daarbij is een must. Iedereen kan een 
verdachte worden. Dan wordt u geconfronteerd met 
dwangmiddelen die de politie toepast. U bent dan uw 
vrijheid kwijt met alle gevolgen voor u, uw  gezin en/
of ouders. Dus verdient u het om hulp te krijgen. Op 
het moment dat u bent aangehouden door de politie, 
heeft u behoefte aan iemand die er voor u is en alleen 
kijkt naar uw belang. Dat geldt evenzo als u van het OM 
een dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de 
rechter. Zonder goede verdediging staat de burger in 
ieder geval met 1-0 achter. Voor de goede orde; straf 
kan alleen maar worden opgelegd als er voldoende 
bewijs is. Bij gebrek aan voldoende bewijs volgt 
vrijspraak, ongeacht de verdenking die op tafel ligt. 
Zo is dat (gelukkig) in Nederland geregeld. Daar staat 
Richard voor.  

“De kosten van de inschakeling van een advocaat 
vallen mee. We hebben een “gezonde” kosten-
structuur, daar past dus ook een “vriendelijk” uurtarief 
bij. Ook werken wij op basis van toevoeging (pro deo) 
of via een rechtsbijstandverzekering. Vragen staat 
vrij en kost u niet direct iets. Schroom niet om ons te 
bellen als u een vraag heeft. We zijn er voor u, ook 
als dat niet direct voor ons een zaak oplevert. Als we 
u op weg kunnen helpen, dan doen we dat graag. 
Voetbal en advocatuur lijken op elkaar; je wilt in beide 
gevallen winnen en in beide gevallen speelt emotie 
een rol. Alleen u als klant heeft er niets aan als wij het 
speloverzicht kwijt raken. Wij vinden het aangenaam 
om onder druk te scoren maar realiseren ons ook dat 
een gelijkspel vaak een beter resultaat is dan een 
verlies.” 
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gebombardeerde schuur. Henk wijst naar de 
omgevallen muur: “dit wordt het gastenverblijf”. 
Het thema is: ‘Dobberend wrakhout vergaat niet’, 
aldus Anja. “Morgen komen de eerste gasten. We 
denken dat we het ruim op tijd klaar hebben en dat 
we dan best de hypotheek kunnen gaan betalen”. 
Precies dát optimisme, kansen zien waar ik alleen 
maar een doemscenario zie. Ik schreeuw dan ook 
altijd heel hard: NIET DOEN! DAT WORDT NIKS! DAT 
GAAT VERKEERD!!

Maar ik zie nu ook onverwachte mogelijkheden. 
Een restaurant weigerde coronapassen te 
controleren. De burgemeester liet de zaak sluiten. 
Voor restaurant Waku Waku werd vervolgens door 
sympathisanten van de veganistische keuken 
€200.000 opgehaald. Dat biedt  mogelijkheden. 
Zo zouden onze kantinebeheerders in de tijd dat 
ons clubhuis door coronamaatregelen verplicht 
dicht moet, van onze kantine tijdelijk een 
pannenkoekenrestaurant kunnen maken. Meng 
expres enkele verboden ingrediënten door het 
beslag. Verdovende middelen of zoiets. Doe daar 
heel open over en zet gewoon op de kaart:  ‘Hartige 
crystal meth pannenkoek met stroop’. En zet er 
en passant bij dat je alleen niet-gevaccineerden 
toelaat. Wacht dan op de politie die je deur 
komt dichtspijkeren. Zet een mooi plaatje van 
timmerende boa’s op de site van onze club, zet 
er een tekst bij en gebruik daarbij de woorden 
‘schandalig’, ‘racisten’, ‘nazi’s’ en ‘dictatuur’, en 
binnen een paar uur heb je Thierry Baudet met 
megafoon en 80 verdedigers van de Nederlandse 
eetcultuur voor je dichtgespijkerde kantine. En 
twee weken later heb je €200.000 opgehaald 
dat ruimschoots het baromzetverlies van twee 
coronaseizoenen goedmaakt.

Mijn somberheid is nu toch
een beetje verdwenen.

In Spakenburg liep de spanning op. Daar mag 
IJsselmeervogels niet meer trainen in de avond, 
terwijl aartsrivaal VV Spakenburg dat wel mag, 
omdat zij binnenkort nog moeten bekeren tegen 
profs. En dus zijn de 'rooien' woest op de ‘blauwen’, 
op de KNVB, op de regering en de rest van het 
universum. 

Ik inmiddels ook. Onze teams mochten eerst 
helemaal niet spelen. Daarna weer wel maar dan op 
1,5 meter - hetgeen niet werkt bij een contactsport 
- en bovendien moesten de kleedkamers op slot 
blijven, zodat je fijn bezweet naar huis mocht 
fietsen. Vervolgens werd het wel voetballen 
maar dan met restricties: met maximaal vier 
personen. Weer later moesten de 26-plussers 
eraan geloven zodat de senioren er gemankeerde 
teams aan over hielden.  Vervolgens leek het de 
geleerden verstandig om wel te trainen, maar geen 
wedstrijden te spelen. En op moment van schrijven 
is er dit uit de hoge hoed gekomen: niet trainen 
door de week, maar wel wedstrijden spelen in het 
weekend. Kortom, men doet maar wat. 

De effectiviteit van geen enkele van deze 
maatregelen is goed onderzocht. Wel staat volgens 
alle virologen van de hele planeet vast dat de 
besmettingsrisico's van buitensporten nihil zijn. 
Maar ja, Rutte & de Jong zijn van mening dat er 
niet echt een verschil is tussen bier zuipen in een 
volgepakt café na vijven en trainen na vijf uur in de 
open lucht. En zo liggen alle jongens van mijn team 
na school weer hele avonden te netflixen.

Wat ik dan weer wel mooi vind is het 
onverwoestbare optimisme van clubbestuurders. 
Altijd geloven in de goede afloop. Ze lijken op 
deelnemers aan het televisieprogramma ‘Ik 
Vertrek’. Ik kijk dat programma schreeuwend. 
Er staan een man en een vrouw in een 
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BESTE JUBILARISSEN, 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 

Graag zouden wij onze jubilarissen gehuldigd hebben op onze 
nieuwjaarsreceptie. Helaas kon de nieuwjaarsreceptie wegens 
corona niet doorgaan. Huldigingen hebben nog niet kunnen 
plaatsvinden. Op een later moment komen we er op gepaste 
wijze op terug.
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IN MEMORIAM
AD DOEZÉ 
Onlangs bereikte ons het verdrietige bericht dat Ad 
Doezé op 8 januari j.l. is overleden. Hij was 79 jaar. Ad 
kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. 
Pas nog vernamen wij dat hij herstellende was om 
terug naar huis te gaan. Helaas mocht het niet zo 
zijn. Ad Doezé was lid van onze vereniging sinds 1965. 
Hij heeft tot hoge leeftijd actief gevoetbald, wel tot 
zijn 57e/58e jaar. Hij heeft in al die actieve jaren zo’n 
beetje alle elftallen gehad van het 3e t/m het 13e. 
Verder is hij een hele tijd jeugdleider geweest. Waar 
veel leden hem van kennen is dat hij materialen uitgaf 
op trainingsavonden.

Ad was graag onder de mensen. Hij had de koffie klaar 
en maakte graag een praatje. Als het nodig was kon 
hij optreden als iemand er een zootje van maakte. Op 
zaterdag was hij van de partij en dan zorgde hij voor 
de materialen en voor de thee. Hij vond het mooi om 
met de jeugd om te gaan. Ad was ook nog jaren actief 
bij de maandagploeg. Als metselaar en timmerman 
was hij van veel markten thuis en Ad kon nuttig 
werk doen samen met voetbalvrienden. En met de 
voetbalvrienden van de maandagploeg waren Ad en 
Mieke altijd van de partij in de kantine of op het terras 
als er iets te vieren was. Ad was een echte clubman. 
Niet voor niks werd hij uitgeroepen tot clubman van 
het jaar in seizoen 2009-2010.

Wij wensen zijn vrouw Mieke, dochters Linda en Heidi 
met hun partners en kinderen heel veel sterkte toe.

ER WAS EENS…
EEN KUNSTGRASVELD
Zoals iedereen wel weet binnen onze vereniging, wordt 
er al járen gesproken over een nieuw kunstgrasveld. 
Op de Algemene Ledenvergadering in november jl. zijn 
de aanwezige leden bijgepraat. Het bestuur wil vanaf 
nu de leden op de hoogte houden. Dat zal gebeuren 
via de website, een digitale nieuwsbrief (eerste is 
verzonden 28 december jl, wanneer je ‘m niet gezien 
hebt, check je spam). 

De status in het kort: Ondertussen heeft het College 
van B&W goedkeuring gegeven om te starten met het 
officiële traject. Er is een ingenieursbureau aangesteld 
om ons te begeleiden bij de totstandkoming van het 
kunstgrasveld. 

Onze insteek is dat het veld er ligt vóór de start van de 
competitie 2022-23. De primaire besteding is training 
voor alle teams en het spelen van jeugdwedstrijden. 
Het zal gerealiseerd worden op veld 3. 

>> kijk voor actuele informatie op onze website. 

GROTE CLUBACTIE
RKSV Heeze heeft dit jaar heel veel loten verkocht
van de Grote Clubactie, voor een bedrag van ruim
€ 3.000,-. Daarvoor willen wij onze jeugdige verkopers 
en natuurlijk alle kopers hartelijk danken. Hiervoor 
kunnen we weer mooie dingen doen voor onze jeugd.

AH VOETBALPASSIE
De actie AH voetbalpassie heeft € 1.750,- opgeleverd. 
Hartelijk dank iedereen voor het mee sparen met de 
boodschappen bij Albert Heijn!  

JO15-2 KAMPIOEN
De JO15-2 heeft 11 december jl. gevierd dat ze 
kampioen zijn. Een week eerder speelden ze gelijk 
tegen de koploper. Gisteren won onze JO15-2 met een 
zeer overtuigende overwinning van 10-1 van Mifano 
JO15-2. 

In deze competitie zijn helaas niet alle wedstrijden 
gespeeld en / of meegerekend (een overwinning van 
onze jongens is niet meegeteld). Onze boys hebben 
het minste verliespunten en daarom hebben ze een 
prachtig kampioensfeest gevierd. Compleet met met 
fakkels en friet in de kantine.

Gefeliciteerd spelers en trainers / leiders!!

SINT BIJ RKSV HEEZE!
Het is al weer even geleden, maar zondag 28 
november jl. heeft Sinterklaas met drie  voetbalpieten 
het Lambrek bezocht. De kinderen uit de teams 
van JO6, JO7, JO8 en JO9 mochten een cadeautje 
in ontvangst nemen. En ze hebben een leuk potje 
gevoetbald met de voetbalpieten. Dank aan iedereen 
die het ontvangen van de Sint en Pieten mogelijk 
maakte. 
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NIEUWE 
HOOFDTRAINER 
GOERAN VAN DEN 
HEUVEL 
We zijn blij te kunnen melden dat Goeran van den 
Heuvel onze nieuwe hoofdtrainer is in seizoen 2022-
23. Hij volgt Ronald Tielemans op, die na dit seizoen 
stopt. Momenteel is Goeran (50) interim trainer bij SV 
Valkenswaard. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij diverse 
andere clubs in de regio (Veloc, Marvilde, VV Gestel, 
ODC Boxtel, ROC, Geldrop).

NIEUWE 
BELIJNINGSROBOT IN 
GEBRUIK GENOMEN
Onze vrijwilligers Jan en Jan zijn blij met de in januari 
in gebruik genomen belijningsrobot. Deze machine 
gaat hen veel werk uit handen nemen. De lijnen 
werden altijd nog handmatig op onze velden gezet. 
Kilometers lijnen. Telkens weer opnieuw, want met 
maaien en regen verdwijnen de kalklijnen weer.
Het is fijn dat dat nu verleden tijd is.

Wij kunnen met z'n allen nog steeds rekenen op 
strakke lijnen, maar nu worden ze voortaan op een 
gemakkelijkere manier gezet.
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

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

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

RABOBANK
CLUB SUPPORT
Deze jaarlijks terugkerende actie Rabobank Club 
Support heeft dit jaar € 1.350,- opgeleverd voor de 
clubkas. En dat enkel doordat Rabobankleden online 
een vinkje zetten achter onze vereniging. Heel hartelijk 
bedankt! 
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Sinds de komst van Roger Schmidt bij PSV 
is er het een en ander veranderd. De Duitse 

hoofdtrainer haalt veel nieuwe spelers, met 
name veel nieuwe Duitse spelers. Naast het 

halen van Duitse spelers is er intussen ook 
één vertrokken. De keeper Lars Unnerstall (31) 
is vertrokken naar het oosten van ons land, hij 

heeft de overstap naar FC Twente gemaakt. 
De aanvoerder van FC Twente, Joël Drommel 

(25), bewandelde afgelopen zomer het 
tegenovergestelde pad. Ondertussen is het 

seizoen al voor de helft gespeeld en gaan we 
de balans eens opmaken. Welke club is beter 

af bij de keepersswap, PSV of FC Twente?

DROMMEL VS.
UNNERSTALL

JOËL DROMMEL
Met ingang van het seizoen 2021-2022 is 
Joël Drommel de nieuwe keeper van PSV. 
De man uit Bussum had daarvoor gekeept 
bij IJsselmeervogels en FC Twente, eerder 
was de goalie tot zijn veertiende nog een 
middenvelder. Joël Drommel beschikt 
over een keeper met goede voetballende 
kwaliteiten. Hij is goed met de bal aan 
de voet. Dat was precies wat de trainer 
van PSV wilde zien in een keeper. Roger 
Schmidt beschikt graag over een keeper 
met voetballende kwaliteiten, zodat 
hij vanaf achteruit kan beginnen met 
opbouwen. Dat heeft Drommel - in het 
shirt van FC Twente -dusdanig laten zien, 
dat hij een vijf jarig contract bij PSV heeft 
gekregen. Vooral in het seizoen 2020-2021 
blonk de goalie uit met goede wedstrijden, 
bijvoorbeeld tegen Ajax. FC Twente wist 
toen, mede door het goede optreden van 
Drommel, in de Johan Cruijff Arena met 1-2 
te winnen. 

Helaas is het niet alleen maar een droom 
waar Joël Drommel in leeft. Als je van een 
middenmoter in de Eredivisie naar een 
topclub vertrekt, komt daar veel druk bij 
kijken. Tot nu toe lijkt het er niet op dat de 
man uit Bussum goed met die druk kan 
omgaan. Sinds het begin van het seizoen 
ziet het er vaak knullig uit en heeft hij al 
een aantal blunders gemaakt. Sommige 
blunders die de ploeg uit Eindhoven niet 
de kop kosten, maar in sommige gevallen 
is dat wel het geval. Zo ging Drommel in de 
wedstrijd uit bij Willem ll dusdanig in de 
fout dat het PSV een nederlaag opleverde 
(2-1). Daarnaast vallen zijn voetballende 
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kwaliteiten (waarvoor hij is gehaald) nog 
niet op. Drommel krijgt veel kritiek van 
de media, tot nu toe heeft de keeper van 
PSV de mensen van de media niet kunnen 
overtuigen om die kritiek terug te nemen. 

LARS UNNERSTALL
De ervaren Lars Unnerstall verdiende in 
2018 een contract bij PSV nadat hij een 
uitstekend seizoen speelde bij laagvlieger 
VVV Venlo. De Duitse goalie was vaak 
bepalend met zijn reddingen, waardoor 
VVV Venlo twee jaar moeiteloos in de 
Eredivisie bleef spelen. Bij PSV begon 
Unnerstall als back-up van Jeroen Zoet. Na 
veel tegenvallende presentaties van Zoet 
gaf toenmalig trainer Mark van Bommel de 
lange Duitser een kans onder de lat, wat hij 
niet onaardig deed. Hij kwam in het seizoen 
2019-2020 tot 18 competitieduels. In het 
shirt van PSV heeft Unnerstall meerdere 
uitstekende wedstrijd gespeeld. Ook in het 
shirt van FC Twente laat Lars Unnerstall 
goede dingen zien. Hij is ook bij de club uit 
Twente vaak bepalend met sterke acties. 
Zo keepte hij een hele goede wedstrijd in 
de beker tegen Feyenoord. Hierdoor wist FC 
Twente de ploeg uit Rotterdam-Zuid uit het 
TOTO KNVB Beker toernooi te gooien. 

Waar het bij Lars Unnerstall nog aan 
ontbreekt, is het voetballende aspect. De 
keeper heeft een katachtige reflex en is 
goed met zijn voeten op de lijn, maar zodra 
de Duitse goalie de bal aan de voet heeft, 
krijgt hij het moeilijk. Dit was ook de reden 
dat Unnerstall in het seizoen 2020-2021 
zijn basisplaats verloor aan Yvonne Mgogo. 
De doelman uit Zwitserland zou beter 
kunnen voetballen dan Lars Unnerstall. 
Die rol vulde de Zwitser zo goed in, dat er 
voor het seizoen 2021-2022 alweer een 
nieuwe doelman gehaald moest worden. 
Door de komst van Joël Drommel vertrok 
de Duitse goalie naar FC Twente. Bij de 
laatstgenoemde club is hij weer een vaste 
basisspeler en behoort hij tot de keepers 

met het beste reddingspercentage uit de 
Eredivisie. Samenvattend is het voor de 
trainer van PSV en de club FC Twente een 
goede beslissing geweest om van keepers 
te ruilen. De club uit Eindhoven heeft er 
voor gekozen om in zee te gaan met een 
jonge keeper, die nog potentie heeft om 
beter te worden. Lars Unnerstall is al op 
leeftijd en daar zit niet zoveel rek meer in. 
Desalniettemin heeft Roger Schmidt liever 
een keeper die wekelijks fouten maakt dan 
een ervaren goalie die niet zulke fouten 
maakt!
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KEEPERZVANHEEZ
“The idea is not to block every shot, the 

idea is to make your opponent believe
that you might block every shot” 

KeeperzvanHeez is afgelopen zomer 
opgericht om de keepers wat meer in de 
spotlight te zetten: zet alles op alles om 
de toekomstige Heeze1-keepers goed op 
niveau te krijgen! Net voor de zomerstop 
is het plan gesmeed om samen met 
keeperstrainers Melvin, Jesse en Andre te 
gaan “trainen met een doel”. Materialen 
voor het geven van keeperstrainingen 
waren er genoeg, maar er was geen 
structureel plan met goede begeleiding. 
Om dit plan handen en voeten te geven 
is Jorg Eichhorn te rade gegaan bij Anton 
Scheutjens die graag zijn steentje bij wilde 
dragen. Anton Scheutjens is oud-doelman 
van Heeze 1 en huidig keeperstrainer van 
Ajax. Aan de hand van de visie van Anton, 
welke hij tijdens een cursusavond voor de 
trainers heeft toegelicht, is het plan tot 
stand gekomen. Het uiteindelijke doel is de 
keepers van J08 tot en met de O19-jeugd 
minstens eenmaal per week de specifieke 
aspecten van het keepersvak op zowel 
technisch, tactisch als mentaal gebied bij te 
brengen. Binnen de training wordt gewerkt 
op basis van 4 vaardigheidsgroepen:  

 • Technische vaardigheden
  keepen/voetballen
 • Tactische vaardigheden
 • Fysieke vaardigheden
 • Mentale vaardigheden 
 
Door de keepers op deze aspecten te 
beoordelen krijgen de trainers van het 
team een duidelijk beeld van de kwaliteiten 
van de keeper. Zo kunnen ze extra 
efficiënt werken aan de dingen die nog 
wat minder gaan. “Uiteraard is het niet de 
bedoeling dat we een talentenschool gaan 
worden, het draait bij ons om plezier én 
verbetering.”
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LOSS!!
Luuk Schenkels (hulptrainer binnen 
KeeperzvanHeez) heeft dit woordje 
misschien wel duizend keer geroepen
over het veld. Luuk keept al vanaf zijn
7e en zit inmiddels in de JO15-1. Na een 
jaar training te hebben gegeven aan de
JO10-2 was dat niet helemaal zijn ding.
Hij besloot keeperstrainingen te gaan 
geven samen met Jesse Krings en dat 
resulteerde uiteindelijk in iets moois. 
Luuk werd namelijk gevraagd om staflid 
te worden binnen KeeperzvanHeez. Luuk 
twijfelde geen moment en greep de kans 
met beide handen aan. “Het is echt leuk 
om de jongere keepers wat bij te leren op 
een leuke en enthousiaste manier!”
Plezier staat immers wel voorop volgens 
Luuk; “Een leuke training is geen training 
zonder grapje!”

Ook horen we tegenwoordig veel vaker 
‘LOS!’ vanuit de dameselftallen! Toen 
KeeperzvanHeez begon met het geven van 
wat meer professionele keeperstrainingen 
wilden de dames dit ook wel! Sinds enkele 
maanden traint Andre de dames met zeer 
veel plezier en, zo geeft Andre aan: “De 
dames zijn vaak nog wat fanatieker dan de 
jongens! ;-)”

HERKENBAARHEID
Ieder clubje heeft tegenwoordig zijn 
eigen uitstraling en logo, toch? Toen ze 
begonnen met Keeperzvanheez hebben ze 
Dirk van Gaal bereid gevonden een logo te 
ontwerpen en hij heeft in samenwerking 
met PlayFootball een gaaf keeperstenue 
ontworpen. Met succes! Fel geel, met 
het logo op de borst, zodat het goed 
herkenbaar is. 

Wanneer je het veld op komt lopen tijdens 
een training van KeeperzvanHeez herken 
je niemand! Nou, behalve de trainers 
dan, want die pakken laten nog op zich 
wachten… 

Voor de liefhebbers heeft KeeperzvanHeez 
een eigen Instagramaccount aangemaakt 
waar ze veel foto’s en video’s op plaatsen 
zodat iedereen een goed beeld krijgt 
waarmee ze bezig zijn. Ben je enthousiast 
geworden door de trainingsmanier van 
KeeperzvanHeez waar plezier, kwaliteit
en professionaliteit voorop staat?
Twijfel niet en neem contact op met; 
jeugd@rksvheeze.nl. 
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