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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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We zijn er aan gewend: geen voetbal, 
geen of minder contacten met 
clubgenoten, geen waar voor je geld 
(contributie). En vanuit de club gezien: 
geen inkomsten en wel kosten, geen 
activiteiten, maar wel onderhoud. 
Enfin, als onze club een bedrijf was, dan 
zouden we het verrekte lastig hebben.

Gelukkig hebben we de afgelopen jaren 
goed gespaard, dus we hebben geen 
probleem met de financiën. Tijdens onze 
afgelopen ALV (in kleine kring) kregen we 
daarvoor de complimenten, die ik graag 
met allen deel. Dat doen we als vereniging 
goed. Sterker nog, we hebben geïnvesteerd 
in nieuwe ballenvangers. Dat ziet er niet 
alleen functioneel goed uit, maar het oogt 
ook goed.

Wat ook goed oogt: ons sportpark. Ik 
denk dat te weinig mensen daar oog 
voor hebben, maar onze velden en alles 
er omheen ligt er tiptop bij. En alsof 
onze terreinjongens nog niet genoeg te 
doen hebben: nu is ook alles rondom het 
parkeerterrein aangepakt. Ligt er werkelijk 
schitterend bij. Hulde (Jan, Jan en Marini). 

Dat brengt me op het volgende punt. 
We moeten elkaar complimenteren met 
de manier hoe we de club runnen. Er 
zijn zoveel vrijwilligers die belangeloos 
achter de schermen bezig zijn met het 
sportpark, het voetbal, de kantine, de 
nevenactiviteiten, de financiën, etc., dat we 
eigenlijk elke crisis de baas kunnen. 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

NOG STÉÉDS 
CORONA

Onze financiële positie is van dien aard, 
dat we hebben besloten om de spelende 
senioren de mogelijkheid te bieden om 
minder contributie te betalen. En wat blijkt: 
veruit de meeste spelers betalen gewoon 
de volle mep, ook al krijgen ze geen waar 
voor hun geld. Ik kan u verzekeren dat dat 
wel werkt als doping. Het geeft een enorm 
goed gevoel dat er zo meegedacht wordt.

En dan de kantine. We kunnen geen 
nieuwjaarsreceptie houden. Ik weet 
niet wanneer we weer eens een 
clubbijeenkomst kunnen hebben, maar we 
werken aan een manier om (een deel van) 
onze jubilarissen toch de nodige aandacht 
te geven. We hebben dit jaar zelfs met Jo 
Bosmans een clubgenoot die 75 jaar lid is. 

Graag wil ik hier nog een plaats inruimen 
voor Frank Kox. Frank is begin januari, 
op veel te jonge leeftijd, overleden. 
Voetballende zoons (Alex en Marcel), maar 
ook vele, diverse, activiteiten als vrijwilliger, 
brachten hem vaak naar het sportpark. En 
ook kantineactiviteiten schuwde Frank niet. 
Daar was hij altijd een gezellige en graag 
geziene gast. Vanaf deze plaats wil ik graag 
Franca en kinderen condoleren namens de 
club.

Ik hoop dat we elkaar snel weer zien.
Ik wens iedereen een goede gezondheid, 
en pas op uzelf!

Tot ziens op het Lambrek.
Paul Krieckaert



7

PVC
Linoleum

Tapijt
Plinten

Gietvloeren

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: WILMA CUIJTEN

‘Vur goeien brok goade nor dun Bistewinkel 
van Peer Beelen in Hees’. Met deze slogan 
scoor je natuurlijk meteen bij de rasechte 
Brabander en met name bij de autochtone 
Heezenaar. En hoewel Peter Beelen van 
origine geen Heezenaar is, (geboren in 
Geldrop) timmert hij inmiddels met zijn zaak 
toch al weer 40 jaren aan de weg, waarvan 29 
jaren in de Parel van Brabant.

En vanwege het zeer groot aanwezige 
assortiment dierenbenodigdheden van voeding 
tot speelgoed, de voortreffelijke service en 
deskundige adviezen heeft Peter Beelen zijn 
zaak inmiddels bovendien tot ver in de regio 
bekendheid gegeven.

Stammende uit een oud molenaarsgeslacht 
begon Peter met d’n Bistenwinkel in 1980 op 
het Vrijthof in Oirschot welke zaak hij in 1991 
over deed aan zijn broer om vervolgens zelf 
‘De Koperen Knop’ over te nemen van Nel van 
de Heuvel in de Schoolstraat. Na 23 jaar hier te 
zijn gehuisvest, verhuisde Peter met zijn zaak 
naar het huidige, prachtige winkelpand aan 
de Ginderover 52a. In deze zeer nette en ruim 
opgezette zaak, voorzien van voldoende eigen 
parkeerplaatsen, tracht hij (met veel succes) 
een groot assortiment dierenbenodigdheden 
aan de man/vrouw te brengen. Maar ook voor 
een uitgebreid arsenaal van levende have bent 
u bij Peter op het juiste adres. (In dit kader kan 
ik de LINK-lezer uit eigen ervaring meedelen 
dat ons vijvertje heel lang geleden verblijd 

D’N BISTENWINKEL
PETER BEELEN 

DIERENSPECIAALZAAK & HENGELSPORT

werd met vijf goudvissen uit d’n Bistenwinkel 
en inmiddels al weer de vierde generatie 
goudvissen herbergt). Meer dan voldoende 
artikelen voor hond, kat, knaagdier, vogel, 
(tropische) vis, buitendier en boerderijdier, 
variërend van basisbenodigdheden tot luxe, 
trendy accessoires zijn in de winkel van Peter 
Beelen voorradig. U moet hierbij denken aan 
dierenvoeding, snacks, apotheekmiddelen, 
krabpalen, kooien, benches, riemen, 
halsbanden, kattenbakken, kattenbakvulling, 
drinkbakken, aquaria etc. etc.  Daarnaast is 
de winkel compleet uitgerust met een groot 
assortiment hengelsportartikelen voor ieder 
type vis. Met andere woorden: stap op weg 
naar sportpark ’t Lambrek vrijblijvend ’n keertje 
binnen bij d’n Bistenwinkel (ligt langs de route) 
en overtuig uzelf.

U zult dan tijdens uw bezoek tevens overtuigd 
geraken van het gedegen advies en de prima 
service welke deze winkel u te bieden heeft. 
Want één ding staat bij Dierenspeciaalzaak & 
Hengelsport Peter Beelen voorop: de klant is 
koning en dient ten volle tevreden de winkel te 
kunnen verlaten!

Wij danken Peter Beelen en zijn mooie en 
sfeervolle zaak van harte met zijn sponsorschap 
en de daaraan gekoppelde financiële 
ondersteuning voor de RKSV Heeze en wensen 
hem alle succes voor de toekomst.
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Hoe komt in Godshemelsnaam een 
hoogbejaarde oma er bij om op haar 
gezegende leeftijd als trainer te assisteren 
in het team van haar 15-jarige kleinkind 
? Om dat te kunnen begrijpen, nodigde 
ik deze super-oma uit om deze niet 
alledaagse kwestie nader met haar te 
bespreken. En dat heb ik geweten!

Zoals verwacht - en stiekem gehoopt 
- bleef het tijdens ons gesprek niet bij 
deze ene kwestie. Want als je met jouw 
achternaam Methorst heet, blijken er in 
dit aardse leven maar liefst drie kwesties 
te bestaan waar alles om draait, te weten 
voetbal, voetbal en voetbal. Dus uiteindelijk 
dook ik met oma Betsy maar wát graag 
(en gretig) in haar levensverhaal dat zich 
uitsluitend heeft afgespeeld (en nóg 
afspeelt) óp en rondom de voetbalvelden. 
Luister en huiver:  

DE KENNISMAKING
We hebben het hier natuurlijk over Betsy 
Methorst die we in één adem noemen met 
haar helaas veel te vroeg overleden man 
Otto Methorst. Betsy en Otto hadden in 

hun jonge jaren één ding gemeen waar ze 
beiden bijzonder dol op waren…..: dansen! 
En waar deed je dat? Juist, in een van de 
vele danszalen die onze regio destijds rijk 
was zoals zaal Adelaars in Geldrop of zaal 
v/d Konijnenburg (later de Gouden Leeuw 
geheten) in Heeze. Op de romantische 
en vaak intieme klanken van een heus 
live-dansorkest leerden Betsy en Otto 
elkaar hier kennen en werd het ja-woord 
uitgesproken. 

ALTIJD VAN DE PARTIJ
Otto’s eerste serieuze kennismaking met 
het voetbal betrof zijn periode bij PSV. Daar 
doorliep hij de nodige jeugdelftallen om ten 
slotte te eindigen in het 2e elftal van PSV.  
Het was in die tijd dat amateurclub ESV nog 
op hoog niveau speelde (1ste klasse KNVB) 
en Otto overhaalde om het vaandelteam 
van ESV te komen versterken. Betsy, toen 
reeds Otto’s grootste fan, maakte hier 
voor het eerst kennis met het spelletje dat 
voetbal heet en voortaan haar hele verdere 
leven zou bepalen. Dit effect werd nog 
eens extra versterkt toen even later Otto’s 
glorierijke periode als semi-professional bij 

BETSY 
METHORST, EEN 
VOETBALGEKKE 
SUPER-OMA
Dachten we met het binnenhalen van een hulpbisschop 
als assistent-trainer een unicum te scoren binnen onze 
vereniging, nóg meer verbaasd was ik toen ik hoorde 
van een 82-jarige oma (!?) die dit seizoen eveneens is 
toegetreden tot het assistent-trainersgilde binnen 
de RKSV Heeze. Weliswaar assistent-trainer zónder 
trainingspak en zónder voetbalschoenen, maar toch….! 



11

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

Willem II begon, gevolgd door een evenzo 
glorievolle periode bij FC Eindhoven. Ook 
in de stadions van genoemde profclubs liet 
Betsy zich niet onbetuigd. Zélfs toen Otto 
zijn semi-professionele periode als trainer/
speler afsloot in België, was Betsy hiervan 
getuige. Het moraal van dit verhaal: waar 
Otto ook verbleef, Betsy was altijd in zijn 
buurt.

HUISJE BOOMPJE BEESTJE
Tussen de wedstrijden in - en tijdens hun 
eerste woonadres in Eindhoven - werd 
het echtpaar Methorst-Dijstelbloem al 
gauw verblijd met twee zonen, Ronald en 
Patrick. En toen het gezin verhuisde naar 
Heeze, duurde het niet lang voordat beide 
zonen lid werden van de RKSV Heeze. 
Gevoelsmatig lag het voor de hand 
dat Otto, na beëindiging van zijn 
Belgische avontuur, zijn trainerschap 
zou voortzetten in Heeze. Bang voor 
eventuele belangenverstrengeling heeft 
dit trainerschap echter nog moeten 
wachten totdat Patrick en Ronald uit Heeze 
vertrokken om bij ESV te gaan voetballen 
waardoor de integriteit gewaarborgd bleef. 
Gewend aan de situatie rondom haar man 
Otto, hield Betsy als vanzelfsprekend 
ook de wekelijkse verrichtingen van haar 
beider kinderen goed in de gaten en stak 
haar mening niet onder stoelen of banken 
tijdens het bijna dagelijkse voetbal-
huiskamergesprek. 

VOETBALLENDE ZONEN (1)
Na zijn actieve periode bij de RKSV Heeze 
en ESV startte zoon Patrick zijn opleiding 
tot erkend KNVB-oefenmeester in het 
amateurvoetbal. In die hoedanigheid kent 
inmiddels menig club uit de regio zijn 
gedrevenheid en enthousiasme, hetgeen 
ertoe heeft geleid dat de huidige club 
die Patrick traint (Sparta ‘25) afgelopen 
seizoen kampioen in de 3e klasse is 
geworden en inmiddels redelijk tot goed 
meedraait in de 2e klasse KNVB. Vanaf het 
moment dat Patrick is toegetreden tot het 

trainersgilde, is moeder Betsy ook tijdens 
deze wedstrijden van de partij. Uit of thuis, 
het maakt haar niet uit. Want ondanks haar 
hoge leeftijd sjeest Betsy in haar autootje 
wekelijks zoon Patrick achterna om diens 
verrichtingen als coach op de diverse 
sportparken in de regio te aanschouwen. 
Ook Patrick kreeg samen met zijn 
echtgenote twee zonen, Mitch (23) en Nick 
(19) welke echter vanwege aanhoudend 
blessureleed helaas vroegtijdig hun 
sportieve activiteiten hebben moeten 
staken.

KING OF THE ROAD
Jawel, u leest het goed, nog steeds (mét 
voorlopige verlenging tot 85 jaar) rijdt 
Betsy op 82-jarige leeftijd vrolijk rond in 
haar zilvergrijze Peugeot 206 en vindt zélfs 
de snelweg niet meer eng nu daar toch 
niet harder dan 100 km/u mag worden 
gereden. En altijd met het raam aan de 

SUPEROMA
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS, ARCHIEF FAM. METHORST
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bestuurderskant naar beneden, met één 
hand aan het stuur en de andere hand 
rustend op de deurstijl zodat zij, wanneer 
ze door Heeze rijdt, bekenden van haar die 
zij tegenkomt met een arm- of handgebaar 
kan begroeten. In welke film heb ik dit 
fragment eerder gezien ?

VOETBALLENDE ZONEN (2)
Haar oudste zoon Ronald heeft na zijn 
actieve voetbalperiode bij RKSV Heeze, ESV 
en opnieuw RKSV Heeze, en in navolging 
van vader Otto, eveneens het trainersvak 
gedurende enkele jaren uitgeoefend 
bij het toenmalig hoog geklasseerde 
zaalvoetbalteam van Verest Sport.
Ondertussen breidde ook het gezinnetje 
van Ronald uit met twee kinderen. Dochter 
Jill (17) en zoon Glen (15) waren beiden 
behept met de voetbalgenen en werden 
‘als vanzelfsprekend’ al snel actieve 
jeugdleden bij ons clubke. Dit tot grote 
vreugde en tevredenheid van oma Betsy 
die daardoor niet alleen hun wedstrijden 
doch ook de wekelijkse trainingen op 
’t Lambrek kon bijwonen. Bovendien 
bood zij regelmatig haar diensten aan 
om jeugdspelertjes bij uitwedstrijden te 
vervoeren met haar auto. 

EN ZO IS HET GEKOMEN
Toen vorig jaar het team van Glen wel wat 
hulp kon gebruiken tijdens de trainingen 
was Ronald graag bereid deze uitdaging 
aan te gaan. Door omstandigheden 
gedwongen geeft hij de trainingen dit 
jaar voor het eerst in zijn uppie. Met zijn 
eerder opgedane trainerservaring was dit 
voor hem gesneden koek, doch ‘alleen-
is-maar-alleen’ en bovendien ook weinig 
motiverend. Daar komt nog bij dat Ronald 
vanwege zijn drukke werkzaamheden 
als zelfstandig ondernemer ook wel eens 
een training moet laten schieten. Een 
extra luisterend oor en een paar extra 
ogen zouden tijdens trainingen van een 
groep uitgelaten pubers dan ook een 
mooie aanvulling betekenen. Komt tijd 

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

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

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN
STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

komt raad, dacht Ronald en hij vroeg 
aan het bestuur toestemming om zijn 
immer aanwezige moeder Betsy te mogen 
promoveren tot assistent-trainer, zoals 
eerder opgemerkt; zónder voetbalschoenen 
en zónder trainingspak. De verkregen 
toestemming hiervoor werd door het team 
met instemmend gejuich ontvangen. 
Aldus geschiedde en nu houdt Betsy op 
gepaste afstand de verrichtingen van ‘haar’ 
jongens in de gaten, pleegt overleg en ze 
seint Ronald in bij akkefietjes, incidentjes 
of anderszins. Ook houdt zij regelmatig 
ruggespraak met Ronald over de 
verrichtingen en voortgang van het team. 
En zelfs als haar zoon een keer verhinderd 
zou zijn, geeft deze haar letterlijk op een 
briefje de instructies mee voor die avond.
Bijkomend voordeel betreft bovendien dat 

SUPEROMA
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS, ARCHIEF FAM. METHORST
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Betsy door deze ‘move’, zélfs in coronatijd, 
het sportpark mag blijven bezoeken en 
haar grootste liefhebberij kan blijven 
uitoefenen.

Verstand van techniek of tactiek heeft zij 
nauwelijks (zijn haar eigen woorden) maar 
zij is toch op een of andere wijze onmisbaar 
geworden voor het team, welk team deze 
super-oma Betsy op handen draagt.

NOOIT MIR ZUNNE GOEIE
Op relatief jonge leeftijd, Betsy was amper 
midden vijftig, overleed haar man Otto en 
kwam zij er alleen voor te staan. Gemeten 
naar de huidige maatstaven is dit dè 
leeftijd waarop menigeen een tweede kans 
waagt om opnieuw verliefd te worden. 
Betsy heeft hier nooit bij stilgestaan 
of enige moeite voor gedaan in de 
wetenschap dat er toch nooit meer ‘zunne 
goeie’ als Otto haar pad zou kruisen. ‘Stel 
je voor dat een eventuele nieuwe relatie 
niets om voetballen zou hebben gegeven 
dan had deze persoon een eenzaam 
bestaan gekend want op zaterdag- en 
zondagmiddag om half 3 beginnen de 

wedstrijden en die gaan niet door als ik 
er niet bij aanwezig ben. Bovendien wil 
ik ook de doordeweekse trainingen voor 
geen goud missen,’ aldus de nuchtere 
en relativerende uitspraak van ‘good old 
Betsy’. Wel wil Betsy volmondig beamen 
dat de wederzijdse betrokkenheid van haar 
voetballende kinderen en kleinkinderen en 
de steun die zij vanuit de voetballerij heeft 
gekend, de moeilijke periodes in haar leven 
hebben verzacht.

Dank Betsy voor dit fijne en openhartige 
gesprek! Gezien jouw goede gezondheid 
(zij slikt geen enkel medicijn en draagt 
geen bril of gehoorapparaat) zou ik willen 
zeggen; blijf gezond, vooral in deze 
moeilijke coronatijd en OP NAAR DE 
HONDERD!!! AANNEMERSBEDRIJF

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

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

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

AANNEMERSBEDRIJF

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

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

Tel. 040 - 2264681   GSM: 06-51770129
E-mail: info@aannemersbedrijfpjcuyten.nlWebsite: www.aannemersbedrijfpjcuyten.nl
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EEN STUKJE 
NOSTALGIE UIT
DE OUDE DOOS

ook eens een ander!”, is zijn dringende 
advies. Verder wordt het nummer gevuld 
met allerlei wetenswaardigheden uit 
diverse tijdschriften en er staan ook 
enkele moppen in. Op een van de laatste 
pagina’s laat de redactie haar licht schijnen 
over ‘Talent en begeleiding’. Hierin wordt 
geschreven, dat er diverse veelvuldig 
terugkerende redenen zijn, die een 
glanzende carrière als voetballer in de weg 
staan. De redactie noemt als de volgende 
redenen: “Er is het probleem van de studie, 
die velen zwaarder laten wegen dan de 
sport.

NOSTALGIE UIT ROOD-GROENTJE
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF

In de vorige LINK schreef ik over de 
collectie oude ‘Rood-Groentjes’ die ik 
van Kees van den Groenendaal gekregen 
had. Het was een nostalgische trip door 
het roemrucht verleden van onze club. In 
dat artikel beloofde ik om hierop terug 
te komen en deze keer duik ik eens in de 
jaren 1975 en 1976. Het waren hectische 
jaren voor RKSV Heeze, want er gebeurde 
veel.

HET JAAR 1975
Om even een tijdsbeeld te geven 
van deze jaren volgen hier eerst wat 
gebeurtenissen uit die buiten de club 
plaatsvonden. Zo namen we in 1975 
afscheid van onze tv-held Swiebertje en 
het was het jaar waarin Teach-In met 
het nummer ‘Ding a dong’ in Stockholm 
het Eurovisie Songfestival won. Het was 
ook het jaar waarin Bill Gates ‘Microsoft’ 
startte, Hennie Kuiper wereldkampioen 
wielrennen werd en Nederland zuchtte 
onder de langste hittegolf ooit, PSV 
landskampioen werd en Excelsior en MVV 
uit de Eredivisie degradeerden. Dit alles 
vond plaats onder het premierschap van 
Joop den Uijl. Het eerste elftal werd in dat 
jaar kampioen in de derde klasse met 29 
punten uit 22 wedstrijden (winst leverde 
destijds nog maar 2 punten op) en een 
doelsaldo van 31-21. In 1975 verscheen 
het ‘Rood-Groentje’ driemaal en ik heb 
alleen het laatste nummer van dat jaar. 
Op de eerste pagina doet de redactie haar 
beklag over het uitblijven van kopij (hier 
copie genoemd). Met name het 1e, 2e, 3e, 

5e en 6e elftal worden hier nadrukkelijk 
genoemd. Hierover sprak ik een tijd 
geleden met Wil van Galen, destijds speler 
van het 5e elftal (voorloper van het later 
roemruchte Heeze 8) en hij herinnerde zich 
nog wel dat er herhaaldelijk gevraagd werd 
om iets te schrijven. De redactie vanuit het 
team was vrij duidelijk: “We komen hier 
om te voetballen en niet om te schrijven.” 
Blijkbaar werd er zo door meer teams 
gedacht en dat maakte het vullen van het 
blad voor de toenmalige redactie vaak 
tot een hele klus. Bewonderenswaardig 
dat het toch steeds weer lukte. Ook het 
decembernummer van 1975 kon toch nog 
gevuld worden. 

HEEZE 7
Zo staat er een uitgebreid artikel in van 
Heeze 7 over het op handen zijn van 
een groot veteranentoernooi op 15 mei 
1976. Een commissie bestaande uit ‘de 
heren P. Schenkels, P. Coenen en W. 
Isbouts’ was er al druk mee bezig en liet 
weten dat de grootse plannen al in een 
vergevorderd stadium waren. Er zouden 
clubs uit binnen- en buitenland worden 
uitgenodigd. Er waren al toezeggingen van 
zeker drie Belgische clubs. De onvolprezen 
leider van Heeze 7, Jan van de Laar, had 
een geldbedrag ter beschikking gesteld 
en een speler, die onbekend wilde blijven, 
had toegezegd voor twee bekers te 
zorgen. Heeze 7 staat op dat moment 
ongeslagen bovenaan de ranglijst in hun 
competitie met 14 punten uit 7 wedstrijden 
en per wedstrijd een gemiddelde van 5 

doelpunten voor. Een blik op de ranglijst 
leert ons, dat er nogal wat verenigingen op 
staan die inmiddels al niet meer bestaan. 
Zo zijn Groenewoud en Tuindorp al lang 
geleden ter ziele gegaan en ook ESV, 
dat samen met WVVZ nog ooit opging in 
Wodan (dat inmiddels ook opgeheven is) 
bestaat niet meer. Kraanvogels en Gastel 
Vooruit zijn jaren geleden gefuseerd en 
gaan nu samen als FC Cranendonk door 
het leven en ook Gestelse Boys bestaat 
niet meer als zelfstandige vereniging (nu 
VV Gestel samen met Veloc). Ook in de 
competitie van Heeze 4 vinden we enkele 
verenigingen die niet meer bestaan of een 
andere naam hebben: Spechten, Veloc, 
Woensel, VVAE (nu VV Acht).

WAT ER VERDER NOG
VERMELD STOND…
Omdat er dus weinig kopij binnengekomen 
was, moest de redactie alle zeilen bijzetten 
om een volwaardig clubblad te produceren 
en is daarin toch nog aardig geslaagd. Zo 
staat er een stukje van de jeugdvoorzitter 
(J.M.), waarin hij constateert, dat het 
steeds weer dezelfde ouders zijn, waarop 
de jeugdleiders een beroep doen voor 
het vervoer naar uitwedstrijden. “Vraag 

LEES VERDER OP PAGINA 20
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Soms ook heeft een speler met aanleg 
er geen zin in zich opofferingen voor de 
sport te getroosten. Anderen prefereren 
het meisje boven de sport.” Op de laatste 
pagina komt het publiek aan het woord en 
mag hier bij wijze van uitzondering zijn 
mening over het vertoonde spel geven 
onder het motto ‘Het woord is aan het 
…..publiek”. De bakker geeft hier aan “er 
geen brood meer in te zien”, de timmerman 
denkt dat “er nog wel wat bijgespijkerd kan 
worden”, volgens Sinterklaas “geloven ze 
er niet meer in”, volgens de piloot “moet er 
meer over de vleugels worden gespeeld” 
en vraagt de gemeentewerker zich af “of er 
maar één keer rust is”. Ook de elektricien, 
automonteur, dronkaard, werkloze, 
tuinman, kolenboer, horlogemaker, 
scheidsrechter, schilder, gemeenteraadslid 
en melkboer mogen hun mening 
ventileren, waarna een zekere Jan besluit 
met “Schud het maar in mijn pet”.

HET JAAR 1976
1976 was het jaar waarin de Olympische 
Winterpelen plaatsvonden in Innsbruck 
en de Zomerspelen in Montreal. Het was 
ook het jaar waarin Apple werd opgericht 
door o.a. Steve Jobs, in Argentinië generaal 
Jorge Videla door een staatsgreep aan de 
macht kwam, Bert en Ernie in Nederland 
hun debuut maakten in Sesamstraat, 
Luciën van Impe de Tour de France won en 
PSV voor de tweede achtereenvolgende 
maal landskampioen werd. Oranje zou wel 
even Europees kampioen gaan worden in 
Joegoslavië, maar dit liep toch wat anders. 
Na een wanvertoning tegen Tsjecho-

Slowakije werd Nederland uitgeschakeld 
voor de finale (er deden toen slechts 
vier landen mee!) en zou het uiteindelijk 
toch nog derde worden. Tsjechoslowakije 
werd Europees Kampioen door o.a. via de 
beroemde ‘Panenka-strafschop’ West-
Duitsland te verslaan. Ons eerste elftal 
degradeerde na een seizoen alweer 
roemloos uit de tweede klasse met slechts 
6 punten uit 22 wedstrijden en een 
doelsado van 7-40.
 
HET ROOD-GROENTJE BEGINT 
NU ECHT TE LEVEN BINNEN DE 
CLUB
Werd in het laatste nummer nog geklaagd 
over het gebrek aan kopij, nu was het 
tegenovergestelde het geval: de redactie 
was overstelpt met kopij en kon zelfs niet 
eens alles plaatsen. Het eerste staat al 
meteen bomvol met interessante artikelen 
en dit zet zich in de loop van het jaar voort. 
De mannen van Heeze 7 en Heeze 4 blijven 
actief en de rubriek ‘Stekelbaars’ doet zijn 
intrede. Ook de andere elftallen laten van 
zich horen, al merkt de redactie nog wel op, 
dat Heeze 3 en Heeze 5 het ondanks hun 
toezegging weer hebben laten afweten. 
Verder gaat ook de jeugdafdeling steeds 
meer een bijdrage leveren. Kortom, 
de redactie heeft het mooi voor elkaar 
gekregen.

VOETBALLERS VAN VROEGER
In het februarinummer verschijnt een 
uitgebreid verhaal van Theo van Galen, 
waarin hij vertelt over zijn voetbalcarrière. 
Hij vertelt dat hij ooit begon bij een 
jongensclubje, dat de ‘Roodborstjes’ 
heette, maar dat er zeker nog geen sprake 
was van clubvoetbal. Shirts hadden ze 
niet, maar daarvoor werd een creatieve 
oplossing bedacht. Een van de vaders 
werkte bij ‘Engelen en Evers’ en hij zou 
ervoor zorgen, dat als iedereen een 
wit overhemd meebracht, hij deze zou 
laten verven. Later heeft Theo ook nog 
gevoetbald bij ‘Juliana’, een club die haar 

veld op de Muggenberg had. Toen hij later 
zelf bij ‘Engelen en Evers’ ging werken, 
werd daar gevraagd wie er interesse in 
voetbal had. Theo had dit natuurlijk en met 
een hele groep fabrieksarbeiders gingen ze 
het veld aan de Somerenseweg bewerken. 
Hij vertelt ook nog dat hij als 14-jarige 
pijp rookte en met de pijp in de mond op 
het veld stond, die er door de trainer later 
uitgeslagen werd. Theo ging uiteindelijk 
spelen bij Eefa, het fabrieksteam van 
‘Engelen en Evers’. Met dit team werden 
heel wat successen behaald. Na opheffing 
van dit team ging Theo bij ‘Vitesse’ 
voetballen, dat later het huidig ‘RKSV 
Heeze’ is geworden. Hij heeft zo’n 20 jaar 
gevoetbald en moest uiteindelijk stoppen 
vanwege ‘gebrek aan voetbalschoenen, 
want die waren veel te duur’.

VOORSTEL 
CONTRIBUTIEVERHOGING
In het julinummer komt er vanuit het 
bestuur een voorstel om per 1-7-1976 
de contributie te verhogen. Senioren 
gaan vanaf dat moment f. 80,- per jaar 
betalen, maar er mag ook f. 20,- per 
kwartaal betaald worden. Junioren A+B 
gaan f. 50,- betalen (f. 12.50 per kwartaal), 
junioren C+D f. 40,- per jaar (f. 10,00 per 
kwartaal),   junioren E f. 30,- per jaar (f. 7,50 
per kwartaal) en niet-actieven eveneens 
f. 30,- per jaar (f. 7,50 per kwartaal). De 
contributie werd destijds nog per kwartaal 
aan huis opgehaald. Er was ook een 
mogelijkheid om de bank te machtigen om 
de contributie automatisch over te maken. 
Dit moest dan wel even met de bank 
besproken worden. Penningmeester Frans 
Buissink liep hiermee overigens wel vooruit 
op de goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering.           

UITSTAPJE C1 NAAR ENGELAND
In het septembernummer vertelt 
Jan Manders (nu wordt de volledige 
naam genoemd!) over het uitstapje 
naar Engeland dat het C1-elftal in de 

paasvakantie gemaakt had. Ze waren 
daar samen met de leiders te gast bij 
FC Stanway in Colchester. Het was een 
fantastische belevenis en de jongens 
hebben er heel wat meegemaakt. Het 
was voor de meeste deelnemers de eerste 
zeereis en de kennismaking met de zee en 
de wind viel vooral op de terugreis nogal 
tegen. Jan doet verder in telegramstijl 
verslag en vermeldt zomaar een aantal 
uitspraken en notities:

"Maarten Bakermans: zouden ze in de 
Taks-Free Shop ook pruimtabak voor 
ons vader hebben?"
"Erik Hartjes: wat voetballen die 
Engelsen hard, om niet te zeggen 
bikkelhard."
"Erik van Eert: paniekzaaier: was halve 
dag zoek op de boot, zat lekker ziek te 
zijn op het toilet."
"Janton Klaus: ziekste der zeezieken"
"Jos van Wilderen: trots op zijn Engelse 
visakte: 22 stuks in 2 wedstrijden."
"Maarten Wijffelaars: snapte niet dat al 
die mensen op de boot ziek werden."
"Jan Manders: tellen, tellen en tellen. 
Zijn ze er alle eenentwintig?"
"Peter van Lierop: ik denk niet dat ik 
Nederland nog haal."

Verder waren de zes nummers die van 
het jaar 1976 had rijkelijk gevuld met vele 
wedstrijdverslagen en andere leuke feitjes. 
Het is altijd moeilijk om een keuze te 
maken, maar hopelijk geeft deze selectie 
een aardige indruk van deze periode. 
Een volgende keer meer nostalgische 
herinneringen.

 

NOSTALGIE UIT ROOD-GROENTJE
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF

NOSTALGIE UIT ROOD-GROENTJE
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF
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HOE IS HET NU MET…?
RENÉ KUIJTEN

Er zijn van die spelers die jaren nadat 
ze zijn gestopt als (selectie)speler nog 
door velen worden herinnerd en ook 
nog steeds veelal gespot worden op het 
Lambrek. Er zijn er ook die liever in de 
schaduw opereren, maar ook hun sporen 
verdiend hebben (en nog steeds!). René 
Kuijten behoort tot de laatste categorie. 
LINK vond het tijd om hem voor even in 
de spotlights te zetten en eens te vragen 
hoe het nu met hem gaat en wat zijn 
huidige link met onze voetbalclub is.

HOE HET MET...?
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: ARCHIEF / GERNIE HENSELMANS

Op een regenachtige herfstavond vraag ik 
in het bijzijn van zijn vrouw Patty aan René 
wanneer hij begonnen is met voetballen. 
Dat blijkt in 1986 te zijn geweest, op 
6-jarige leeftijd, echter niet in Heeze 
maar bij Braakhuizen, simpelweg omdat 
het gezin Kuijten toentertijd in Geldrop 
woonde. “Er was daar toen maar één 
F-team; dus stond ik automatisch in de 
F1. Ik heb daar in de loop van de jaren 
met meerdere jongens gevoetbald die het 
nog aardig ver hebben geschopt in het 
(amateur)voetbal, zoals de broers Nyron 
en Nelson Wau, Engin Özer en keeper 
Johan Kox. We speelden vaak tegen 
leeftijdgenoten van PSV; ik heb daar ook 
als 12-jarige een aantal stagetrainingen 
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IK KWAM IN
EEN TEAM MET 
MANNEN DIE EEN 
STUKJE OUDER 
WAREN DAN IK...

SAMEN MET FRANS 
SMULDERS, PROBEREN
WE DIE JONGE MANNEN
WAT BIJ TE LEREN

overigens ook kampioen; een mooie start 
bij Heeze dus!

DRIE KAMPIOENSCHAPPEN
Na nog twee jaar in het vaandelteam van 
de jeugd te hebben gestaan, maakte René 
het seizoen erna als vrijwel enige A-speler 
de overstap naar de selectie. “Ik kwam 
in een team met mannen die een stukje 
ouder waren dan ik, zoals Ronald Methorst, 
Chris Venerius, Amancio Smulders en 
Pieter van de Weide.” Dat jaar bleven de 
sportieve prestaties uit en degradeerde 
het eerste naar de vierde klasse. René 
speelde zijn wedstrijden wisselend in het 
eerste en tweede en heeft dat als een 
mooie leerschool ervaren. Toen werd Cor 
van Bommel trainer: “Ik kon het ontzettend 
goed met hem vinden, vooral ook omdat hij 
zo duidelijk was!” In 2003 werd het eerste 
sinds zeer lange tijd weer eens kampioen; 
Cor van Bommel was inmiddels als trainer 
opgevolgd door Peter Grotenhuis. “Ook 
Peter heb ik als een zeer prettig persoon 
leren kennen; hij had echter het nadeel dat 
hij uit eigen gelederen is opgeklommen 
tot hoofdtrainer. Daardoor wilde hij als het 
ware iedereen te vriend houden en dat is 
nou eenmaal lastig als hoofdtrainer.” Na 
een degradatie werd het eerste in 2006 
wederom kampioen, nu onder leiding van 
Theo Hageman en een laatste sportieve 
hoogtepunt maakte René in 2011 mee 
met een derde kampioenschap met 
Ben Lodewijks als hoofdtrainer. Ook aan 
deze trainers heeft René veel positieve 
herinneringen. “Ik was als aanvoerder een 
van de oudere spelers en met een verder 
heel jonge groep fanatieke jongens wist 
ik zeker dat we dat laatste jaar kampioen 
zouden worden.”

BLESSURES 
14 jaar lang fietste René iedere dinsdag- 
en donderdagavond en iedere zondag 
naar het Lambrek, maar toen vond hij 
het wel mooi geweest. Hij is nog even 
assistent-trainer van Peter Verstappen 

geweest, maar toen het contract van deze 
hoofdtrainer vroegtijdig werd beëindigd, 
besloot René zich alleen nog te focussen 
op zijn wekelijkse wedstrijdje bij de lagere 
senioren, ook door de geboorte van zoon 
Ben en dochter Jet. Met zijn broer(tje) 
André en zwager Bart Baselmans beleefde 
hij nog veel plezier op het veld, maar 
na de zoveelste langdurige blessure 
(gescheurde achillespees, een kruisband 
die geen kruisband meer is, meerdere 
meniscusblessures en -operaties en een 
enkelbreuk) werden de voetbalschoenen 
aan de spreekwoordelijke wilgen gehangen. 
Overigens mag de oorzaak van een van 
zijn blessures hier niet onvermeld blijven. 
Toen “jonkie” Max van Leeuwen eens 
vroeg aan René hoe hij toch altijd van die 
perfecte slidings maakte, besloot René dit 
na een training nog eens te demonstreren. 
Het behoeft verder geen uitleg dat dit de 
laatste sliding is geweest die René in dat 
jaar heeft gemaakt!

gevolgd, maar ik vond school toen toch net 
wat belangrijker, dus bij die paar trainingen 
is het toen gebleven. We waren inmiddels 
verhuisd naar Heeze, maar ik ben toch 
nog tot mijn zestiende bij Braakhuizen 
gebleven.” En toen vond René het wel mooi 
geweest in Geldrop en dus besloot hij in 
Heeze te gaan voetballen. Als B-speler 
werd hij in eerste instantie in de door 
deze verslaggever meer dan bekende A2 
ingedeeld, maar na een aantal wedstrijden 
stroomde hij direct door naar de A1: een 
team met jongens die vrijwel allemaal 
twee jaar ouder waren. Dat jaar werd de A1 

ENTHOUSIASTE JEUGDLEIDER
Enige tijd is René vrijwel niet op het 
sportpark geweest, maar nu zoon 
Ben de leeftijd heeft om zijn eerste 
voetbalervaringen op te doen, was het 
eigenlijk vrij logisch dat René trainer en 
leider werd van zijn eigen zoon. “Samen 
met Frans Smulders die ik ook al vanuit 
de lagere senioren ken, proberen we die 
jonge mannen wat bij te leren. Ik train ze 
op woensdag en op zaterdag ben ik bij de 
wedstrijden.” Helaas loopt dit seizoen door 
de huidige omstandigheden wat anders 
dan gehoopt, maar onderling oefenen 
blijft mogelijk. Het team, de JO8-2, bestaat 
uit 10 spelers. Niet alle jongens (en een 

HOE HET MET...?
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: ARCHIEF / GERNIE HENSELMANS
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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 IEURWERKEN.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

Alle leden van RKSV Heeze ontvangen tegen 
inlevering van deze coupon 

de contributie als korting 
op ieder lespakket!

Autorijschool DE BRUG 
Cyril Eichhorn 
Schepenbank 1 
5591 KJ  Heeze  

Tel: 06 - 4143 1838 
www.rijschooldebrug.nl 

L

meisje!) zijn iedere training en wedstrijd 
aanwezig, door andere bezigheden als 
scouting, zwemmen en korfbal, maar René 
is erg enthousiast: “Het is super leuk om te 
doen; de jongens zijn fanatiek, ik zie steeds 
wat vooruitgang in hun voetbalkwaliteiten 
en niet onbelangrijk: de spelers hebben 
veel plezier!” René moet ook even wennen 
aan zijn functie als leider. “Zo had ik een 
rijschema gemaakt voor de uitwedstrijden; 
dit had ik doorgestuurd naar alle ouders, 
maar ik kreeg toen als reactie: op de 
website staat al een heel rijschema voor 
ieder team. Tja, dat wist ik niet, haha!”

Zoon Ben houdt nu al van verzorgd voetbal. 
Een bal zomaar wegschieten wil hij niet; 
hij probeert altijd netjes over te spelen. 
En onlangs scoorde Ben zijn allereerste 
doelpunt en in plaats van dat vader, 
moeder, opa of oma hier emotioneel 
van werd, was het Ben zelf: “Ik had nooit 
gedacht dat ik ooit zou scoren!” Uiteraard 

ZOON BEN HOUDT
NU AL VAN VERZORGD 
VOETBAL, 
EEN BAL ZOMAAR
WEGSCHIETEN WIL
HIJ NIET...

was dat ook voor René een mooi moment. 
”Maar het belangrijkste wat ik alle spelers 
mee wil geven, benoem ik ook altijd voor 
de wedstrijd: “Doe vooral goed je best!” 
En dat lijkt mij een passende uitspraak 
voor iemand die zelf ook altijd voor de 
volle 100% inzet heeft getoond op het 
voetbalveld!

HOE HET MET...?
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: ARCHIEF / GERNIE HENSELMANS
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HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN
STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

RKSV HEEZE TRAINERS UEFA-C

Bij RKSV Heeze zijn het graag geziene 
gasten, Ruud Leijssen (26) en Jasper Hijdra 
(20). Naast het feit dat ze allebei bezeten zijn 
van het voetbalspelletje en het graag zelf 
beoefenen op de groene mat, waren zij ook 
allebei al op jonge leeftijd actief als trainer.

Ze vonden en vinden het geweldig om 
voetbaltraining te geven en de jeugd echt 
dingen te leren. Maar, ze wilden zichzelf verder 
ontwikkelen en nog beter worden in het 
trainersvak. Ze wilden een cursus volgen en niet 
zo maar een cursus, maar de UEFA-C cursus 
van de KNVB. Hun ambities waren bekend bij de 
club.Ondertussen was RKSV Heeze begonnen 
met het verder professionaliseren van 
jeugdtrainers. De ambitie van Ruud en Jasper 
paste hier mooi in. Ze kregen toestemming en 
inschrijving voor UEFA-C bij de KNVB volgde.

Het volgen van de cursus kostte de nodige tijd 
en energie voor Ruud en Jasper. Zowel theorie 
als praktijk kwam aan bod. Onder andere 
leerden ze meer over coachen, analyseren 
van wedstrijden, geven van trainingen en het 
begeleiden van spelers en staf. Eind oktober 
werd de cursus door beiden met succes 

RKSV HEEZE TRAINERS 
RUUD LEIJSSEN EN JASPER 
HIJDRA  GECERTIFICEERD 
VOOR UEFA-C

afgerond en behaalden ze hun fel begeerde 
papiertje. Met dank aan hun begeleiders Fred 
Weiss en Jack Nijs, en de beide teams JO15-
1 (van Ruud) en JO13-1 (van Jasper).  En ook 
dank voor de Vrienden van RKSV Heeze voor de 
financiële bijdrage. 

Ruud en Jasper, van harte proficiat met het 
behalen van jullie UEFA-C diploma! RKSV 
Heeze is ontzettend blij dat we jullie als twee 
gecertificeerde trainers kunnen toevoegen 
aan het trainerscorps. En naast het papiertje is 
het een genoegen om te vernemen dat jullie 
op een geweldige manier voor jullie groep 
staan en dat de kwaliteit van de trainingen ook 
werkelijk verbetert. We hopen daarom nog lang 
plezier te hebben van jullie enthousiasme en 
kwaliteiten! 

Maandagavond 2 november werden de twee in 
het zonnetje gezet door een delegatie van het 
bestuur. Ze ontvingen als attentie allebei een 
trui met het opschrift “TOP TRAINER”, want dat 
zijn ze!!!
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Ik vind de coronatijd best prettig. Mijn omgeving 
reageert doorgaans verontwaardigd als ik dat 
zeg, maar het is zo. Het is best wel rustig. Veel 
gaat niet door en wat wel doorgaat, gaat via 
Zoom. Dat spaart een hoop file- en reistijd, extra 
tijd om niks te doen. Of een stukske te schrijven 
voor LINK. Ook vanavond is er geen vergadering. 
Dankzij Corona. Te gevaarlijk. Ik heb een bokbiertje 
voor mij staan en luister naar een Amerikaans 
bluesstation. Vlammend gitaarwerk en scheurende 
mondharmonica’s. Klagen zou niet eerlijk zijn. Tijd 
genoeg om een zinloos stukje over niks te schrijven. 
Dat doe ik graag. 

Dat niks-doen ken ik nog uit mijn studententijd. De 
universiteit in Tilburg - dat heette toen nog gewoon 
Hogeschool - werd bevolkt door studenten uit het 
hele land. Wat bovenrivierse studenten opviel, 
was dat in Brabant een zekere onbekommerdheid 
heerst. Dat kenden die Hollanders niet. Ik kan dat 
wel verklaren. In het westen is het merendeel van 
de bevolking de mening toegedaan dat uit het 
leven gehaald moet worden wat er in zit, omdat het 
daarna afgelopen is. Dat brengt een koortsachtige 
activiteit met zich mee. Daar hebben wij in 
Brabant niet zo’n last van. In het achterhoofd van 
de Brabander zit toch nog iets van de katholieke 
wortels, namelijk dat het er allemaal niet zo toe 
doet, omdat het “eigenlijke” pas hierna begint. 
Daarom doen wij het allemaal wat rustiger aan. En 
bestaat er zoiets als het Brabants kwartiertje. Dat is 
in Rotterdam ondenkbaar.

Misschien dat ik me daarom in deze coronatijd 
minder druk maak dan sommige lieden in 
bijvoorbeeld Den Haag. Ik heb bijvoorbeeld 
vandaag een en ander in mijn tuin gedaan. Dat 
doe ik anders nooit. Ik heb wat bolletjes geplant. 
Ooit gehad. Ze lagen nog in het schuurtje. Geen 
idee of dit de juiste tijd is om te planten, maar er 
zal allicht iets uitkomen in de lente. Volgens mijn 
buurman - afkomstig uit de Randstad - moet ik mijn 

onkruid eens wieden. Maar aangezien het begrip 
‘onkruid’ mij onbekend is, laat ik die bezigheid maar 
achterwege. Een paardenbloem is ook een mooi 
schepsel van onze lieve heer en het bloeien van 
brandnetels kan ik met voldoening gadeslaan. Mijn 
buurman deelt dit standpunt niet. Hij keek ernstig 
verstoord toen hij zag hoe ik liefdevol de distels 
stond te begieten. 

Nu ik zo terugkijk op mijn studententijd besef ik 
weer eens dat het gelukzalig nietsdoen een mens 
goed doet. Degene die dit afkeurt, moet misschien 
maar eens bedenken of hij hiertoe wellicht zelf 
niet bij machte is. Waarschijnlijk meent hij om 
onduidelijke redenen dat hij eigenlijk moet werken. 
Maar dat is een calvinistische gedachte die wij 
in het zuiden niet delen. Het met enthousiasme 
vertoeven in ledigheid is een kunst die slechts den 
Brabander gegeven is. De zuiderling begrijpt dat 
de studie niet het belangrijkste is, maar wat men 
daarbuiten doet. De waarde en het aangename van 
het leven schuilt in de aard en het niveau van de 
nevenactiviteiten. Ik voetbalde bijvoorbeeld graag. 
Bij voorkeur ook ‘s avonds laat. Tegen mijn favoriete 
muurtje. Een student aan de overkant - een heel 
serieuze jongen uit Hellevoetsluis - verzocht mij 
daarmee op te houden. Ik vroeg hem of hij niet 
van voetbal hield, want zulke mensen bestaan, 
ze kunnen dat niet helpen. Hij antwoordde dat hij 
daar zeer op gesteld was en het daarom niet kon 
verdragen. 

Ondertussen mag de JO13-1 wel trainen, maar 
geen competitiewedstrijden spelen. Waarom je 
wel met 35 man in een klaslokaal mag zitten en 
met 600 in de aula, maar niet met zijn vieren in 
een auto weet ik niet goed, maar het zal wel een 
reden hebben. Ik moet zeggen dat onze jeugd 
erg onbekommerd met de situatie omgaat. Op de 
training wordt gesprint, geknald en gelachen dat 
het een lieve lust is. In Den Haag vinden ze dat vast 
ongepast. Rare lui. 

HET GELUKZALIG 
NIETSDOEN

COLUMN
TEKST: GRASPOL
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ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING
 
De Algemene Ledenvergadering vond dit jaar wel 
heel apart plaats. Wegens de strenge Coronaregels 
kon het alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. 
Belangstellenden moesten zich vooraf aanmelden en 
kregen een tijdsblok toegewezen waarop ze welkom 
waren in de bestuurskamer. Uiteraard werden de regels 
gevolgd. Gelukkig is het allemaal goed verlopen. 
Met ingang van de ALV van 20 november jl. is Monique 
Moerenhout gestopt als bestuurslid. Joep Swaans 
volgt haar op. Wij danken Monique voor haar inzet, en 
wensen Joep veel succes. 

ENQUÊTE 

Afgelopen zomer ontvingen alle leden een enquête via 
mail. Hierop hebben we een mooie respons ontvangen. 
Het bestuur evalueert op dit moment de resultaten om 
te komen tot concrete plannen. We houden je op de 
hoogte.  

HOOFDTRAINER 
RONALD TIELEMANS 
BLIJFT VOLGEND 
SEIZOEN 

RKSV Heeze en Ronald Tielemans blijven ook het 
volgend seizoen 2021-22 samenwerken. Hoewel in 
deze coronatijd de seizoenen wel erg kort worden, zal 
dat dan het derde seizoen worden van Ronald bij RKSV 
Heeze als hoofdtrainer.

LINTJE VOOR
NICO VAN DER PALEN
Medio december jl. werd "onze" Nico van der Palen 
bij zijn afscheid na 21 jaar gemeentepolitiek 
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Nico, van harte gefeliciteerd.

IN MEMORIAM:
FRANK KOX 

Frank Kox is overleden op 4 januari jl. Hij werd maar 
61 jaar. Hij was al een tijd ziek. Frank heeft zich 
jarenlang ingezet voor RKSV Heeze en was trouwe 
supporter. Bovenal was hij een fijn mens. Onder 
andere was hij jeugdleider, lid van de jeugdcommissie, 
hij organiseerde scheidsrechterscursussen 
voor de C-jeugd en regelde voor hen een eind 
BBQ omdat hij het heel belangrijk vond dat de 
jeugdige scheidsrechters niet vergeten werden. Hij 
bemande het wedstrijdsecretariaat op zaterdag en 
regelde dat iedereen er spic en span bij liep via de 
kledingcommissie. Ook het G-team ondersteunde hij 
met zaken die geregeld moesten worden. Dit lijstje 
is vast niet helemaal compleet, maar waar het nodig 
was bood hij een helpende hand. Heel terecht werd 
hij uitgeroepen tot Clubman van het jaar. Dat was in 
seizoen 2011-12. Frank was trouwe supporter van 
Marcel en Alex. Sinds Marcel in Heeze 1 speelt zagen 
we hem altijd op de tribune. En in de kantine. En als 
er wat gezelligs te doen was bij RKSV Heeze was hij 
altijd van de partij.  Wij gaan Frank bij RKSV Heeze 
ontzettend missen. 

Wij wensen Franca, Marcel, Alex en Jessica, hun 
partners en kleinkind Jilly heel veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.   

DANKWOORD
FAMILIE KOX
Lieve mensen van RKSV Heeze, op vrijdag 8 januari 
j.l. hebben we afscheid genomen van Frank. Graag 
hadden wij iedereen welkom geheten in de kerk, 
maar helaas was dit door de coronamaatregelen niet 
mogelijk. Frank had zijn uitvaart zelf geregeld. Hij 
had overal aan gedacht, maar de manier waarop jullie 
afscheid van hem hebben genomen, dat had hij niet 
kunnen bedenken. Het was hartverwarmend om zoveel 
mensen van de voetbalclub langs de weg te zien staan, 
applaudisserend, om hem via een erehaag naar zijn 
laatste rustplaats te brengen. Geweldig! Dank jullie wel 
hiervoor.

Franca, Jessica, Jordy, Jilly,
Marcel, Charlotte, Alex, Sophie

ACTIE CLUB SUPPORT 
RABOBANK
De jaarlijkse Rabobank actie regio Eindhoven 
werd zoals elk jaar weer een feest voor alle 120 
deelnemende verenigingen. Maar liefst € 50.000,- 
was dit jaar te verdelen onder de deelnemende 
verenigingen.

Gebleken is dat veel personen dit jaar de RKSV Heeze 
een warm hart toedroegen en hun stem uitbrachten op 
onze vereniging waardoor het recordbedrag van maar 
liefst €1492,72 aan onze vereniging werd toebedeeld.
In een jaar waarin de clubinkomsten ten gevolge 
van Corona-maatregelen danig teruglopen betekent 
deze financiële injectie een welkome aanvulling en 
stimulans om, ondanks moeilijke omstandigheden, 
onze hoop op een gezonde toekomst te behouden. 
Het team Rabobank Heeze-Leende feliciteert de RKSV 
Heeze met dit geweldige resultaat. De RKSV Heeze 
op haar beurt dankt de Rabobank van harte met deze 
fantastische financiële ondersteuning en dankt alle 
leden die deelnamen aan deze geweldige actie. 

BESTE 
LOTENVERKOPERS 
GROTE CLUBACTIE

De beste lotenverkopers voor de Grote Clubactie zijn 
op 20 december in het zonnetje gezet. 
We zijn trots op onze beste lotenverkopers, want 
samen zorgden zij voor de verkoop van maar liefst 302 
loten! Door de RKSV Heeze jeugd zijn in totaal 1036 
loten verkocht en dat is hartstikke goed. RKSV Heeze is 
heel blij met iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.  
Ook zijn nog 3 Superloten verkocht. Onze 
Maandagploeg, Hoofdsponsor Meulendijks Dakwerken 
en ook Dakdekkersbedrijf Van den Hurk & Doezé 
kochten een Superlot. Fantastisch! 

Totaal heeft de Grote Clubactie dit jaar € 2.445,00 
opgebracht voor RKSV Heeze. Een geweldig bedrag, 
dat goed besteed zal worden aan activiteiten voor 
onze jeugd. 

Heel hartelijk bedankt alle lotenverkopers, en 
natuurlijk ook alle kopers. Graag tot volgend jaar.  

De beste lotenverkopers zijn:  
• Emy Snoeijen
• Anouk en Xavi Adang 
• Olivier Henning
• Lukas Garritsen
• Julie Verberne

Nogmaals super bedankt allemaal! 

CORONA 

AGENDA
In verband met Corona zijn activiteiten
komend seizoen onzeker. Kijk op onze website
voor actuele informatie. 

Van Corona zijn we helaas nog steeds niet af.
Het is voor niemand leuk. Toch moeten we
volhouden, en handelen naar de maatregelen
zolang nodig. Hou vol!

Voor actuele informatie: zie onze website.
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