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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 lijkt nu toch wel 
uitgespeeld te gaan worden. Dat is 
geweldig nieuws. Daarnaast lijkt het 
erop dat we ook in de kantine weer 
ouderwets kunnen vertoeven, dus laten 
we de komende maanden extra genieten 
van onze hobby. Zoals het er nu uitziet, 
zijn we tot begin juni competitievoetbal 
aan het spelen. 

Ondertussen proberen we de aanleg 
van kunstgras zo kort mogelijk op het 
seizoeneinde te plannen, maar eerst 
moeten we nog een leverancier selecteren. 
Dat proces is in volle gang en wordt ook 
apart beschreven door Joep Swaans. Het 
laatste nieuws is in de blog van Joep te 
vinden.

Onze belijningsrobot is ondertussen in 
gebruik. We hebben wel wat kinderziekten. 
De robot heeft een goed GPS-signaal nodig 
om te weten waar hij is en waar hij naartoe 
moet. Dat signaal is dicht bij bomen soms 
te zwak en dan raakt de robot “van het 
pad af”. Er wordt aan gewerkt om dat te 
verbeteren, maar ondertussen kunnen 
lijnen waar geen bomen in de buurt staan 
al goed getrokken worden.

De komende maanden gaan we een drukke 
tijd tegemoet, met een flinke belasting 
voor de velden. Dat zal ongetwijfeld ook 
weer discussies opleveren over wie op welk 
veld mag spelen. Wij hebben natuurlijk in 
Heeze ook last van de Nederlandse ziekte: 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

OP NAAR
HET EINDE

waarom zij wel en wij niet? En ja, het klopt 
dat we bij schaarse beschikbaarheid van 
velden de mannenselectie vaak voorkeur 
geven. Dat komt omdat we vooralsnog 
onze mannenselectie als vaandeldragers 
zien van onze vereniging. En natuurlijk 
komt daar langzaamaan ook onze 
vrouwenselectie bij, als voorkeurgenieters. 
Laat het toewijzen van velden a.u.b. over 
aan Marini en Jan en respecteer hun 
besluiten. Bedenk ook hoeveel tijd met 
name Jan & Jan aan het onderhoud van de 
velden besteden. Het kan dus dat vrouwen 
1 en Heeze 1 op een zondag op veld 1 
spelen en dat we Heeze 2 naar een ander 
veld verbannen. Dat is dan niet om Heeze 2 
(of elk ander team) te pesten of als minder 
te beschouwen, maar het heeft gewoon te 
maken met de hiërarchie in de keuzes. Als 
mensen dat anders willen, moeten ze dat 
vooral op de ALV kenbaar maken.

En laten we niet vergeten dat we hard bezig 
zijn met kunstgras en daarnaast met een 
extra veld van verlichting te voorzien (veld 
2). Dan kunnen we volgend seizoen hopelijk 
ook veel meer trainingen laten doorgaan. 

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: WILMA CUIJTEN

DE CROM OPTIEK
LEENDE
Allerhartelijkst word ik voor mijn afspraak op het 
afgesproken tijdstip ontvangen door John de Crom, 
eigenaar van de vorig jaar geopende zelfstandige 
optiekzaak De Crom Optiek in Leende. Echtgenote 
Susanne, eveneens opticien en mede-eigenaar, 
moet helaas op dit moment verstek laten gaan 
omdat zij tevens als optometrie-assistente 
(oogheelkunde) werkzaam is in een oogkliniek te 
Eersel. Haar hulp in De Crom Optiek op zaterdag en 
overige vrije dagen is dus vanzelfsprekend.

De koffie is uitstekend en onder het genot hiervan 
blijken John en ik al snel veel gemeen te hebben; 
we maken beiden muziek (John als slagwerker, ik 
op gitaar/zang), hebben beiden in een vorig leven 
gevoetbald (allebei als keeper), hebben beiden 
keeperstrainingen verzorgd voor selectieteams en – 
ook niet onbelangrijk – zijn beiden brildragend. Ons 
gesprek kan dus niet meer stuk.

Aanstaande juli hoopt John het feit te vieren dat 
hij alweer 25 jaar in het vak zit. En al menige jaren 
hoopten John en Susanne de Crom hun in het 
verleden opgedane expertise in praktijk te kunnen 
brengen. Het liefst in een eigen optiekwinkel waar zij 
op basis van volledige zelfstandigheid en voor eigen 
verantwoording hun gang zouden kunnen gaan. En zo 
geschiedde medio april van het afgelopen jaar. Op de 
mooiste locatie in hartje Leende maakten zij van een 
winkeltje een prachtzaak waar menig concullegae hun 
vingers bij af kunnen likken.

Persoonlijk spreekt mij tevens het sociaal/
maatschappelijk aspect aan wat ik bij binnenkomst 
meteen proef. Een gratis mini-uitleenbibliotheek siert 
de ruimte terwijl de winkel tevens het inleveradres is 
voor afgedankte brillen die hun tweede leven krijgen 
in Ghana (over duurzaamheid gesproken!).
Beiden hebben het helemaal naar hun zin en voelen 
zich hier in het gemoedelijke Leende met zijn typisch 
dorpse karakter bijzonder op hun gemak. 

Kleinschaligheid met een grootschalig assortiment, 
gecombineerd met een grote deskundigheid, waar 
men de klant leert kennen en met hun voornaam 
aanspreekt, dát is de sfeer die De Crom Optiek 
nastreeft. En gezien de extreem hoge scores met 
een gemiddelde waardering van 9,8 (bijna optimaal) 
welke zij middels reviews van hun klanten ontvangen, 
blijkt deze sfeer bij diezelfde klanten als wederzijds te 
worden ervaren. Kom daar maar eens om online of bij 
de grote winkelketens!

Keuze is er bij De Crom Optiek in alle prijsklasse en in 
overvloed aanwezig. Voor meer informatie adviseren 
wij u daarom zeker een bezoekje te brengen aan deze 
kwaliteitszaak welke te vinden is aan de Margrietlaan 
3E  te Leende (tel. 040-3111919) of te bezoeken via 
hun mooie website www.decromoptiek.nl

Namens de RKSV Heeze bedank ik John en Susanne 
voor hun financiële ondersteuning en wens hen het 
allerbeste voor de toekomst.
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Ook dit jaar is de selectie van Heeze 
weer verrijkt met talenten die zijn 
doorgestroomd uit de jeugd. Er wordt 
altijd gezegd dat de overgang van jeugd 
naar senioren vrij pittig is, aangezien 
spelen in de jeugd toch wat anders is 
dan het “grotemannenvoetbal”. LINK 
interviewde vier talenten. 

DIT SEIZOEN SPELEN JULLIE 
VOOR HET EERST BIJ DE 
SENIOREN EN OOK DIRECT BIJ DE 
SELECTIE. WAS DIT EEN GROTE 
STAP?

Tobias: “Het was voor mij zeker even 
schakelen bij de selectie. Alles gaat net 
een tandje sneller, er wordt meer van je 
verwacht en het algemene voetbalniveau 
ligt een stuk hoger.” Stan bevestigt dit: “De 
overstap naar de selectie was voor mij best 
zwaar, dankzij corona ben ik conditioneel 
erg achteruit gegaan, maar ook fysiek is 
het natuurlijk een stuk harder en zwaarder. 

Maar dit is wel een uitdaging, wat het ook 
weer leuk maakt!” Zef herkent veel van wat 
Stan zegt: “Het was zeker een grote stap. 
Door COVID heb ik in de anderhalf jaar 
voordat ik bij de selectie kwam heel weinig 
kunnen spelen/ervaring kunnen opbouwen. 
Hierdoor was de stap extra groot. Vooral 
fysiek was het aanpassen, want nu ben je 
niet meer een van de oudste op het veld. 
Je staat niet meer met jongens maar met 
mannen te voetballen!” 

Jochem: “Dit jaar heb ik natuurlijk de stap 
van de jeugd naar de selectie gemaakt. 
Dat is een grote stap: je gaat opeens 
samenspelen met spelers naar wie je 
voorheen vanaf de tribune keek. Het 
conditionele aspect moet je zeker niet 
onderschatten. Omdat het tempo veel 
hoger ligt moet je vooral in het begin af 
en toe naar adem happen in trainingen en 
wedstrijden.”

HOE ZIJN JULLIE OPGEVANGEN 
IN DE SELECTIE? 

Stan trapt af: “Ik ben bij de selectie erg 
goed ontvangen, je werd gelijk betrokken 
bij de groep. Dit gaf je het gevoel dat je 
echt welkom was binnen de selectie. En 
natuurlijk was het ook fijn dat je al veel 
mensen kende van de selectie, dat maakte 
het al een stuk makkelijker!”

“De opvang in de selectie was inderdaad 
goed en ik ging gelijk door waarmee ik was 
geëindigd bij de A1,” aldus Zef. “Het hielp 
ook dat er drie andere jeugdspelers samen 
met mij overkwamen. We waren gelijk 
betrokken en de meeste toonden interesse 
in wat we in huis hadden. We werden 
geholpen door de goede coaching in het 
veld, maar ook met het iedereen leren 
kennen buiten het veld. Denk hierbij aan de 
gesprekken in de kantine na de wedstrijd/
training. Het zijn teams die niet alleen 
komen om te voetballen, maar ook om te 
genieten van de tijd samen!”

Jochem ziet ook vooral de positieve kanten: 
“De manier waarop je wordt opgevangen 
in de selectie is prettig. In eerste instantie 
keek ik de kat uit de boom, maar omdat 
veel spelers na of tijdens de training een 
praatje met je kwamen maken, voel je je al 
snel op plek en kan je lekker gaan ballen.” 
Tobias knikt: “Ik ben ook iemand die eerst 
altijd rustig kijkt hoe alles precies werkt en 
in elkaar zit. Na een relatief korte periode 
merkte ik al dat hard werken gewaardeerd 
wordt. Zolang je je best doet, kunnen er ook 
fouten worden gemaakt.

Aangezien een hoge inzet goed bij mij 
past, heb ik op die manier mijn plek kunnen 
vinden. Alles niet voetbal gerelateerd kwam 
er automatisch bij, de sfeer is ontzettend 
gezellig, niet alleen op, maar ook zeker 
naast het veld. In de kleedkamer en kantine 
wordt er veel gelachen (en gedronken), 
een goede balans tussen wedstrijdfocus en 
gezelligheid!

WAT ZIJN VOLGENS JULLIE 
DE GROOTSTE VERSCHILLEN 
TUSSEN DE JEUGD EN 
SENIOREN? 

Zoals de heren al eerder aangaven, zijn 
er op het conditionele en fysieke aspect 
grote verschillen tussen jeugd en senioren 

VAN JONGENS 
NAAR MANNEN

Tobias Hijdra, 20 jaar en ik ben op 5-jarige leeftijd begonnen 
als speler bij RKSV Heeze. Momenteel zit ik in het 2e jaar 
van de studie Cognitive Science and Artificial Intelligence 
in Tilburg, een hele mond vol. Volgend jaar ben ik van plan 
om het wat meer in de technische hoek te zoeken en aan de 
studie Computer Science in Eindhoven te beginnen. 

Stan Gerrits, 19 jaar, ik zit momenteel in het 2e jaar 
bedrijfskunde op Avans Hogeschool. Ik voetbal al bij RKSV 
Heeze sinds ik 6 ben. Een van mijn hoogtepunten is toch 
wel dat we in de jo19-1 4e divisie speelden. Dit was wel iets 
moois om mee te maken, want ieder punt dat we haalden, 
werd gevierd als een kampioenschap. 
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voetbal. Jochem geeft nog een ander 
verschil aan: “De voorbereiding op een 
wedstrijd. De bespreking vooraf heeft 
bijvoorbeeld veel meer tactische gerichte 
inhoud en ook de warming up is een stuk 
serieuzer.” Tobias gaat er nog wat dieper 
op in: “Het grootste verschil tussen de 
jeugd en de senioren is de diversiteit van 
het team. In de jeugd valt iedereen binnen 
dezelfde leeftijdscategorie, de trainer/
coach is degene die het team door middel 
van ervaring en tactieken probeert te 
vormen. Bij de senioren zitten er spelers in 
het team die zelf veel ervaring hebben. 

Als nieuw lid van de selectie merk ik dat 
dan ook direct binnen de lijnen. Niet alleen 
aanwijzingen vanuit de dug-out, maar 
ook de nodige portie aanwijzingen van 
medespelers. Hier heb ik de afgelopen 
periode erg veel aan gehad.” Zef vervolgt: 
“De grootste verschillen voor mij waren het 
niveau, de voorbereiding en de kantine. 
Het niveau spreekt voor zich. Je voetbalt 
ineens een paar levels hoger op gebied 
van kwaliteit, kracht en conditie. Tuurlijk 
was het even aanpassen maar dat ging 
vrij natuurlijk voor mij. De voorbereiding 
op wedstrijden wordt een stuk serieuzer 
genomen. Je ziet en voelt een groter 
belang om punten te pakken.

Verder is de kantine een super toevoeging 
na de wedstrijd. Hier kan je lekker na het 
harde werken de zondagmiddag uitzitten 
met een biertje. Lekker voetbal kijken, een 
potje Perudo spelen of nalullen over de 
wedstrijd. Er is altijd een leuke sfeer, wat de 
club extra mooi maakt.” Stan valt nog de 
grote leeftijdsverschillen binnen de selectie 
op. “De een werkt al fulltime en de ander zit 
net in zijn studententijd, dus iedereen zit 
eigenlijk in een andere fase van zijn leven, 
wat in de jeugd niet zo was. Ondanks dat 
merk ik wel dat iedereen goed met elkaar 
omgaat en dit zeker geen invloed heeft op 
de sfeer, want die is naar mijn mening altijd 
goed, behalve bij verlies van een wedstrijd 
natuurlijk, maar dat verandert naderhand 
gelukkig ook wel weer snel in de kantine.”

HOE ZIET JULLIE TOEKOMST 
ERUIT BINNEN DE CLUB, 
OFTEWEL WAT WILLEN JULLIE 
BEREIKEN?

Zef is direct duidelijk: “Mijn ambitie binnen 
de club is om een belangrijke en vaste 

kracht van het eerste te worden. Ik wil 
mezelf van mijn beste kant laten zien 
en uitblinken op belangrijke momenten. 
Verder heb ik geen interesse om met de 
jeugd te werken of binnen de club een rol 
te krijgen in commissies etc. RKSV Heeze 
is een super club met alles wat je maar kan 
wensen, maar er is meer in het leven. Als er 
een volgende stap komt in mijn leven, (op 
voetbal of privégebied) zal ik die nemen om 
door te groeien en het beste uit mijn leven 
te halen.”

Tobias neemt het over: “Als speler heb 
ik nog genoeg te leren. Komende jaren 
wil ik focussen op mijn ontwikkeling om 
zo uit te groeien tot vaste kracht binnen 
de selectie. Daarnaast blijf ik graag mijn 
bijdrage leveren aan de gezelligheid 
binnen én buiten het veld. Voor mij blijft 
het op dit moment bij speler zijn, het 
jeugdtrainerschap laat ik graag over aan 
mijn broer die daar iéts meer talent voor 
heeft, haha. Ik hoop wel op zo veel mogelijk 
speelminuten samen met mijn broer in het 
veld, zodat ons vaste clubke toeschouwers 
zich niet hoeft te vervelen op de zondag!

Stan en Jochem zijn het grotendeels 
eens met Zef en Tobias. Stan zegt nog: 
“Ik wil zolang ik het niveau aankan en 
het natuurlijk nog leuk vind nog wel in de 
selectie blijven spelen bij RKSV Heeze. 
En als dit niet meer mogelijk is, blijf ik 
natuurlijk ook altijd op een andere manier 
actief bij Heeze.”

Jochem: “Mijn ambitie is om uiteindelijk 
basisspeler te worden in Heeze 1. Verder 
lijkt het me op latere leeftijd ook leuk 
om als trainer met de jonkies lekker te 
voetballen die later dan wellicht weer zelf 
in de selectie gaan spelen. Ik wens de 

Zef Bakermans, 20 jaar en ik zit nu in mijn tweede jaar van 
de studie Industrial Design aan de TU Eindhoven. Ik voetbal 
al sinds mijn 4e bij Heeze en heb de hele jeugd doorlopen 
op drie jaar na. Ik heb namelijk van mijn 15e tot en met mijn 
18e in Amerika gewoond. Daar ben ik natuurlijk door blijven 
voetballen, maar het is een compleet ander spel daar. Toen 
ik terugkwam, sloot ik bij de A1 aan om weer lekker te gaan 
voetballen op de Nederlandse manier.

Jochem de Ruijter, 19 jaar oud en woon gedurende die 
hele periode al in Heeze. 14 jaar geleden begon ik ook 
met voetballen, bij RKSV Heeze uiteraard.  Hoogtepunt uit 
die 14 jaar is het enige kampioenschap dat ik heb mogen 
meemaken in de D3. Inmiddels zijn we al weer een stuk 
verder en voetbal ik in de selectie. Verder ben ik druk bezig 
met het eerste jaar van de opleiding bedrijfseconomie op de 
universiteit van Tilburg.
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toekomstige jeugd dan ook veel succes 
wanneer zij de overstap naar de selectie 
maken!”
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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

IN DE VOLGENDE LINK…
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: WILMA CUIJTEN

DEZE MEIDEN 
VOETBALLEN IN 
MO13-1 EN MO15-1
In de volgende LINK verschijnt een artikel over deze 
meiden die voetballen in de gemengde teams van 
Heeze en Leende: DOSL/RKSVHeeze. 

DOSL/RKSV Heeze MO13-1          
DOSL/RKSV Heeze MO15-1 
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Tel. 040 - 2264681   GSM: 06-51770129
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P.J. CUYTEN
NIEUWBOUW • VERBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

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

Dealer van: 
Batavus - Koga - Agu - Brinckers E-bikes

Jan Deckersstraat 12   - Heeze 
telefoon 040 - 22 65 744 

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

IN DE VOLGENDE LINK…
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: WILMA CUIJTEN

GRADUS 
BAKERMANS, EEN 
MARKANT FIGUUR
We ontmoetten elkaar bij toeval tijdens het doen 
van de wekelijkse boodschappen in de smalle 
winkelgangen bij de plaatselijke Albert Heijn, 
beiden in gedachten verzonken achter onze 
winkelwagentjes. Hij kwam van rechts dus moest 
ik hem eigenlijk voorrang verlenen maar twijfelde 
en een bijna-botsing leek haast onvermijdelijk.

De mondkapjes waren niet meer verplicht zodat 
herkenning niet zo moeilijk was, zeker niet in dit 
specifieke geval. Wat een markante kop! Zijn halve 
gezicht bedekt met…, ja met wát eigenlijk? Opnieuw 
twijfel ik. Is het zijn afhangende grijs/witharige 
oversized hangsnor die eindigt ter hoogte van zijn 
adamsappel zodat het evengoed zijn baard kan zijn, 
of is het zijn in dezelfde kleur uitgegroeide weelderige 
haardos welke hem zo typeert? In elk geval herken ik 
hem vooral aan zijn authentiek petje (of slaapmuts?) 
dat hij dag en nacht draagt en waarvan ik zeker ben 
dat er hiervan maar één exemplaar bestaat. Licht 
gebogen als blijvende herinnering aan zijn intensief 
en zwaar arbeidsverleden, zoekt hij steun op zijn 
inmiddels goed gevulde winkelkarretje.

Moet ik de man in kwestie nog nader omschrijven 
om aan te geven over wie dit gaat? Juist, over 
Gradus natuurlijk! Gradus Bakermans, het meest 
legendarische lid dat de RKSV Heeze ooit heeft gekend 
en waarvan er ook maar één exemplaar op deze 
aardkloot rondloopt (en hopelijk nog lang!).

“Wat ’n toeval,” zo begroet ik Gradus. Hij veert op 
en recht zijn rug om op gelijke ooghoogte ook mij 
erg hartelijk te begroeten. We kennen elkaar goed, 
zijn beiden behept geweest met het keepersvak en 
hebben beiden menig daken in de regio - en zelfs 
ver daarbuiten - op professionele wijze voorzien van 
dakpannen, leien en wat dies meer zij.

Na de gebruikelijke begroetingswoorden vertel ik hem 
dat ik eigenlijk op zoek was naar hem en van plan was 
om binnenkort langs te komen om met elkaar van 
gedachten te wisselen over ‘vruger’. En omdat ik denk 
dat hij mij hierover wel het een en ander te vertellen 
heeft, stel ik hem voor om ons gesprek aansluitend te 
publiceren in ons machtig mooie LINK-magazine. Nou, 
daar heeft Gradus wel oren naar. En meteen begint 
hij te verhalen over ’n voorval tijdens zijn periode 
in Heeze 1 waar hij ’n tegenstander een ‘oplawaai’ 
verkocht zoals deze nog nooit ontvangen had. Met 
enige moeite heb ik Gradus tot zwijgen gebracht en 
beloofd om gauw langs te komen om zijn verdere 
belevenissen uit de doeken te doen.

En die houdt u dus van mij tegoed
tot de volgende LINK-editie!
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bezetting en gijzeling zullen 444 dagen 
duren. Op 27 december vallen de troepen 
van de Sovjet-Unie Afghanistan binnen. 
Namens Israël won de groep ‘Gali Atari & 
Milk & Honey’ met het nummer ‘Hallelujah’ 
in Jerusalem het Eurovisie Songfestival. 
‘Bright Eyes’ van ‘Art Garfunkel’ was de 
bestverkochte single van dat jaar en 
‘Paradise by the dashboardlight’ van ‘Meat 
Loaf’ de bestverkochte LP. Ajax wordt 
landskampioen en FC VVV en FC Volendam 
degraderen uit Eredivisie terwijl Excelsior 
(kampioen Eerste Divisie) en Willem II 
(winnaar nacompetitie) promoveren.

Na drie degradaties op rij handhaaft ons 
eerste elftal zich in de 1e Klasse van de 
Brabantse Bond (te vergelijken met de 
huidige 5e Klasse KNVB).

LEVENDIGE START ONDANKS 
LANGE WINTERSTOP
Dit jaar verschenen er vijf nummers van 
het Roodgroentje en ze waren allemaal 
behoorlijk gevuld. Dus van een gebrek 
aan copy was er dit jaar dan ook geen 
sprake. De redactie begint dan ook in het 
eerste nummer met de mededeling, dat de 
start van het nieuwe jaar veelbelovend is, 
omdat er voldoende copy binnenkwam. De 
winterstop duurde dit jaar lang, maar dat 

HET JAAR 1979
Het jaar 1979, dat door de Verenigde Naties 
was uitgeroepen tot  het ‘Jaar van het 
Kind’ was een roerig jaar met een aantal 
ingrijpende gebeurtenissen. Zo moest 
de Shah van Iran 16 januari naar Egypte 
vluchten toen in zijn land de Islamitische 
Republiek werd uitgeroepen door Ayatolla 
Chomeini.

Op maandag 29 januari schoot Brenda Ann 
Spencer de directeur en docent van haar 
school dood en toen haar daarna gevraagd 
werd waarom ze dat gedaan had, was haar 
reactie 'I don’t like Mondays’. Later zou de 
Britse band ‘The Boomwtown Rats’ van ‘Bob 
Geldoff’ een grote hit hebben met deze 
titel. Nederland kreeg in februari te maken 
met een extreem zware sneeuwstorm, 
waarbij zelfs het leger moest worden 
ingezet om hulp te bieden. Bij een ongeluk 
in een kernreactor in het Amerikaanse 
Harrisburg ontsnapt een hoeveelheid 
waterstofgas. Dit dan het ernstigste 
ongeval met het gebruik van kernenergie 
tot dan toe. In dezelfde maand tekenen 
Egypte en Israël een vredesverdrag, waarin 
Egypte als eerste Arabische land de staat 
Israël erkent. In juni mogen de burgers van 
de EEG (de huidige EU) voor het eerst naar 
de stembus en ondertekenen Jimmy Carter 
en Leonid Brezjnev in Wenen het SALT 
2-verdrag om het aantal kernwapens te 
beperken.

Op 26 augustus wordt Jan Raas in 
Valkenburg wereldkampioen wielrennen. 
Overigens zullen er niet zoveel Heezenaren 
direct getuige van geweest zijn, want 
op dezelfde dag trok de optocht van de 
Brabantsedag door het dorp. Het thema 
was ‘Van korsten tot pasteien’ en de 
winnaar was ‘Vriendenkring Schenkels’ 
met ‘De Dwangmolen’. Op 4 november 
gijzelen militante Iraniërs 56 Amerikaanse 
personeelsleden en aanwezigen in de 
Amerikaanse ambassade in Teheran; de 

EEN STUKJE 
NOSTALGIE UIT 
DE OUDE DOOS
In het vierde deel van de serie over het Rood-Groentje, 
de voorloper van de huidige Link, zijn we inmiddels 
aanbeland in het jaar 1979. 
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betekende zeker niet dat er niets gebeurde 
in die tijd. “Nieuws van de groende 
velden is er niet, gezien de terrein- en 
weersomstandigheden, niet of nauwelijks. 
De commissie “nevenactiviteiten” weet 
met dergelijke toestanden wel raad en 
kwam uiteraard onmiddellijk in actie om 
de voetballers wat anders te bieden.”, 
zo laat de redactie weten. In het eerste 
nummer van 1979 zijn dan ook diverse 
verslagen te vinden va wat er in de 
afgelopen winterpauze allemaal heeft 
plaatsgevonden.

De voorzitter laat in zijn gebruikelijke 
bijdrage weten ook erg blij te zijn met de 
verschillende activiteiten. Hij noemt als 
voorbeelden de bosloop voor de jeugd, 
kerstwandeling, nieuwjaarsinstuif, trimloop 
over verschillende afstanden, film- en dia-
dag (kom daar in deze tijd nog maar eens 
om). Kortom, de vereniging leeft ook als het 
voetbal noodgedwongen stilligt.

BESTUURSZAKEN
In 1979 gebeurde er het nodige op 
bestuurlijk gebied binnen onze vereniging. 
Zo was erop 19 januari van dit jaar een 
extra algemene ledenvergadering vereist 
vanwege een wijziging c.q. goedkeuring 
van de statuten van de vereniging. Dit 
was noodzakelijk geworden door een 
wetswijziging inzake het verenigingsrecht. 
Niet onbelangrijk zou je zeggen, maar 
de belangstelling voor deze vergadering 
was ‘uiterst miniem’. “De leden schijnen 
nauwelijks te beseffen, dat er behalve 
voetballen nog andere zaken van belang 
in onze vereniging bestaan.”, zo laat het 
bestuur weten. Pas tegen 21.00 uur kon de 
voorzitter de vergadering (die voor 20.30 
gepland stond) openen, omdat pas toen 
het vereiste aantal stemgerechtigde leden 
aanwezig was. Van de 160 leden kwamen 
er precies 32 opdagen en dat was exact 
het wettelijk vereiste aantal van een vijfde. 
Het was dus echt kantje boord, want als 
er één man minder was opgekomen, had 
vergadering niet door kunnen gaan. 

Het bestuur steekt de frustratie hierover 
niet onder stoelen of banken en laat 
nog eens duidelijk weten hoeveel werk 
er in deze zaak is gestoken. Gelukkig 
komt alles uiteindelijk op zijn pootjes 
terecht en kan de vereniging verder. In de 
vergadering wordt verder de verhoging 
van het inschrijfgeld vastgesteld ( fl. 
15,00 voor senioren en fl. 10,00 voor 
junioren). Daarnaast wordt bepaald dat het 
keuringsgeld (jaarlijkse sportkeuring) voor 
eigen rekening van de leden gaat komen. 
Voorheen werd dit geheel of gedeeltelijk 
door de vereniging betaald, maar dat was 
‘een financiële aderlating waaraan de zij 
nauwelijks kon voldoen’. Het voorstel werd 
aangenomen met twee tegenstemmen. 

Vanwege de nieuwe statuten werd de 
kascommissie die bestond uit Jo Bosmans 
en Lau Scheepers uitgebreid met een derde 

lid en wel Kees van de Groenendaal. Omdat 
er binnen het bestuur twee leden waren 
weggevallen, werden de taken onderling 
anders verdeeld en daarmee werd de 
vergadering beëindigd.

Het bestuur zit na deze vergadering zeker 
niet stil en doet er alles aan om leden 
enthousiast te krijgen voor een kader- of 
leidersfunctie binnen de vereniging. Alle 
leden hebben een formulier gekregen 
voor aanvang van het seizoen 1979/1980, 
maar het resultaat was teleurstellend. Er 
kwam geen enkele reactie, maar toch liet 
het bestuur zich hierdoor niet uit het veld 
slaan en vond het met ‘de heren Henk de 
Ruyter en Theo Thijs’ twee kandidaten 
voor het bestuur en met Cor Vaassen een 
leider voor het derde elftal. Het stuur 
laat nog wel weten dat het eerste elftal 
dringend verlegen zit om een goede en 
trouwe grensrechter. Voor de trouwe 65 
plus supporters komt een extra service: 
zij kunnen voortaan bij terreinknecht 
Wim Verest een klapstoel krijgen om de 
wedstrijden te volgen. “Wel even zelf halen 
en terugbrengen.”

Omdat er inmiddels voldoende 
trainingsballen zijn aangeschaft, kan 
elke seniorenleider voor zijn elftal een 
wedstrijdbal krijgen (alleen te gebruiken bij 
thuiswedstrijden). “Uiteraard moet hij deze 
zelf van het nodige onderhoud voorzien, 
dus op tijd invetten en van voldoende 
lucht voorzien.” Een punt van zorg blijven 
de boetes die de vereniging jaarlijks moet 
betalen voor strafzaken. Het is inmiddels 
een aardig bedrag geworden en dat zou 
niet nodig moeten zijn. Opvallend is dat 
de meeste boetes betrekking hebben op 
‘bemoeienis met de leiding’. Het bestuur 
heeft daarom besloten om elk lid dat méér 
dan eer keer bestraft wordt per seizoen, de 
opgelegde boete zelf te laten betalen. (Dat 
zal ze leren!). De bestuurssamenstelling en 
tekenverdeling is nu ook definitief: Cees 

Klap: voorzitter, Henk de Ruyter: vice-
voorzitter, Jac van den Broek: secretaris, 
Theo Thijs: penningmeester, Jan Manders: 
p.r., Hans Kouwenhoven: jeugdvoorzitter, 
Wim Morris: jeugdsecretaris, Piet Koenen: 
seniorencommissie, Tiny van Lierop: 
seniorencommissie, Dré Verest: materialen.

EERSTE VROUW ALS LEIDER
Vrouwen- en meisjesvoetbal is gelukkig 
al een heel gewoon verschijnsel in de 
voetballerij en ook in het bestuur en andere 
geledingen van de club spelen vrouwen al 
jaren een belangrijke rol, maar dat is niet 
altijd zou geweest. In de jaren 70 was onze 
vereniging net zoals de hele voetbalwereld 
nog een echt mannenbolwerk. In het 
aprilnummer van het ‘Roodgroentje’ stond 
voor die tijd spectaculair nieuws. Het F-2-
team kreeg een vrouw als leider.

Onder het kopje ‘LEIDERS’ stond een 
keurige opsomming van de E- en F-leiders: 
E-1: Fred Doezé, E-2: Cor Schenkels en 
Henri Kuyten, E-3: Henk van de Kerkhof 
en Huub Doezé, F-1: Giel van Santvoort, 
F-2 Jos van Beek en Mevr. Cuyten. Dan 
volgt de volgende toevoeging: “HEB IK DIT 
GOED GELEZEN? Hierboven ziet u in de 
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lijst van leiders bij het F-2 elftal Mevrouw 
Cuyten staan. Je hebt het goed gelezen! 
F-2 heeft voortaan een leidster. Misschien 
nodigt dit meer moeders, vrouwen of 
meisjes uit om leidster te worden. Er zijn 
nu nog steeds elftallen, die maar over één 
leider beschikken. Dit meestal, vooral bij 
de jongere elftallen, te weinig. Misschien 
kunt u wel een leider terzijde staan.” In die 
tijd was het blijkbaar nog heel bijzonder, 
dat een vrouw een rol speelde binnen 
een voetbalvereniging. Mevrouw Cuyten 
was dus een echte pionier. Al met al 
geeft dit een aardig tijdsbeeld en maakt 
het duidelijk wat er sindsdien allemaal 
veranderd is.

HET NADERENDE JUBILEUM
In de uitgaven van het ‘Roodgroentje’ in 
de afgelopen jaren werd al enkele malen 
vooruitgekeken naar het naderende 
50-jarig jubileum van de club in 1980, maar 
nu komt het wel heel dicht bij. Binnen de 
vereniging zijner al diverse initiatieven 
en in het ‘Roodgroentje’ wordt er ook 
veelvuldig aandacht aan besteed. De 
voorbereidingen op dit jubileum gingen 
echter niet helemaal zonder slag of stoot 
Er is een feestcomité dat alle moeite 
doet om een onvergetelijk feest van te 
maken in 1980. In het ‘Roodgroentje’ 
van april 1979 staat een verzoek om een 
bedrag van fl. 30,00 te doneren om dit 
mogelijk te maken. Er staat een formulier 
bij, dat de leden kunnen invullen en er is 
zelfs de mogelijkheid om het bedrag in 
twee termijnen te voldoen. De respons 
is echter zeer gering. In het juni nummer 
verschijnt zelf een anoniem stuk van een 
van de leden, waarin de nodige kritiek 
geleverd wordt. Het invulformulier zou in 
de ogen van veel leden nogal verplicht 
overkomen. De schrijver is op zich niet 
tegen het vieren van het jubileum, maar 
vraagt zich wel af of zo’n groot festijn wel 
nodig is. Hij pleit voor een feest van één 
dag en stelt voor he binnengekomen geld 
te besteden aan zaken als de verbetering 
van de warmwaterinstallatie, wisselshirts, 
wedstrijdballen en verbetering van de 
trainingsvelden en lichtinstallatie. De 
schrijver is ervan overtuigd, dat als het 
geld ook aan dergelijke zaken besteed zou 
worden, veel meer mensen fl. 30,00 zouden 
overmaken.

Toch gaan de voorbereidingen door en er 
worden nog meer initiatieven ontplooid 
en in het ‘Roodgroentje’ van november-
december kan de organisatie met trots een 
compleet feestprogramma presenteren. 
Het feest op Hemelvaartsdag 1980 
beginnen met een eucharistieviering 
waarin de overleden leden herdacht zullen 

worden gevolgd door een koffietafel voor 
leden in zaal ‘De Parel van Brabant’. Verder 
staan er nog een receptie, feestavond en 
buurtvoetbalcompetitie op het programma 
en er zal een jubileumboek verschijnen. 

Het zal uiteindelijk een zeer geslaagd 
feest worden, maar daarover meer in een 
volgend nummer van de Link.

HET EERSTE ELFTAL
Na drie degradaties op rij is er eindelijk 
positief nieuws te melden over het eerste 
elftal. Met veel enthousiasme is er na het 
vertrek van vele spelers begonnen aan 
de opbouw van een nieuwe selectie. De 
voorzitter geeft de selectiegroep in het 
februarinummer een compliment voor de 
goede opkomst bij de trainingen onder 
soms barre omstandigheden. De resultaten 
zijn nog wat wisselvallig, maar Heeze weet 
zich dit seizoen te handhaven en kan weer 
vooruitkijken.

Een kampioenschap zal er in het 
jubileumjaar 1980 nog niet inzitten, 
maar het elftal groeit en zal enkele jaren 
later zelfs tweemaal op rij promoveren. 
Aanvoerder van Heeze 1 in het seizoen 
1979/1980 was de nog piepjonge Henk 
van de Kerkhof, die na een bekerwedstrijd 
tegen DOSL geïnterviewd werd door 
verslaggever Jos Tielen van Omroep 
Brabant. Henk is bijzonder positief over 
de toekomst van Heeze 1 en laat ook 
weten, dat “De positieven dingen, die op 
dit moment in Heeze aanwezig zijn, er 
vandaag wel uitgekomen zijn. “We zijn 
helemaal op de weg terug, we zijn met 
een jong elftal vorig jaar begonnen, voor 
de eerste keer stilstand kunnen bereiken 
na die degradatietoestanden allemaal. 
Het gaat nou op het moment weer wat 
beter.” Heeze wint de bekerwedstrijd tegen 
DOSL met 2-0 en Henk verwacht ook in de 
competitie zeker tweemaal van DOSL te 
gaan winnen.

NIEUWS MET NAMEN
Ook in 1979 komen we weer vele nog 
steeds bekende namen tegen in het 
‘Roodgroentje’. Op vallend is een 
waarschuwing van Hans van Lierop (in 
1979 speler van Heeze B1). Hij maakt 
iedereen erop attent dat hij sinds kort in 
het bezit is van een echt bromfiets en hij 
doet het verzoek om elke donderdagavond 
van 18.30 tot 20.30 de weg vrij te houden, 
omdat hij dan gaat trainen. In het team 
van Heeze E-3 zien we de naam van Jack 
Mikkers, de huidige burgemeester van Den 
Bosch en het doel van Heeze D-3 werd 
destijds verdedigd door Anton Scheutjens, 
die tijdens de finale van een toernooi in 
Achel twee strafschoppen wist te keren. 

Jo Bosmans vierde dit jaar zijn 25-jarig 
jubileum als jeugdleider. Jan en Betsy 
van Hooff liet weten dat hun zoon Frank 
het levenslicht had gezien. Als je destijds 
wilde weten of een wedstrijd was afgelast 
kon je o.a. terecht bij Frans Buissink (toen 
woonachtig op de Corweide) waar dan 
een briefje op de deur was geplakt met de 
afgelaste wedstrijden. Er is in 40 jaar dus 
wel een en ander veranderd…

In een volgende Link duiken we nog één 
keer in het verleden met het jubileumjaar 
1980.
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Ik zeg het niet graag, maar ik kom er niet 
onderuit: Ronaldo en Messi zijn passé. Hun 
carrière is over. Ik word er somber van: twee 
absolute voetballegendes zijn uitgeblust. Aan 
het einde van het afgelopen seizoen waren deze 
titanen nog onwaarschijnlijk goed en fit, zeker 
gezien hun leeftijd. Geen spoor van beginnende 
aftakeling te bekennen. Maar toen werden 
rampzalige beslissingen genomen. 
Messi meende naar een boerencompetitie te 
gaan die Frankrijk heet. Je zou denken dat zijn 
score in het land van pain, vin en Boursin nog 
wel een beetje zou oplopen, maar nee, het is 
een drama. Twintig jaar Catalaans heldendom 
gooit hij nu het riool in. Messi naar PSG! Het klopt 
gewoon niet. 57 doelpogingen, 3 doelpunten. 
En 80 afzwaaiers. Kan het nog goed komen? Ja. 
Misschien. Zet hem midmid. Een 34-jarige op 
de rechtsbuitenplek opstellen is misdadig! We 
zouden de politie moeten bellen. Rechtsbuiten is 
iets voor jonge gasten!

En dan Cristiano Ronaldo. Hij speelt als een 
37-jarige! Oké, hij is ook 37, maar ziet er extreem 
veel fitter uit. Hij is maar drie maanden jonger 
dan Britney Spears. Oké, rare vergelijking, maar 
toch. Hij scoort nog wel in de Championsleague, 
maar in de Premier League is het tobben: vijf 
goals waaronder een paar penalty’s. Zo moeilijk 
is dat niet. Vergelijk het met Roger Federer die 
een ace slaat tegen een vent in een rolstoel. 
Ronaldo moet gewoon stoppen! Je wilt volgend 
seizoen toch niet als 4e eindigen met Harry 
Voldemort Maguire als aanvoerder? Ga met 
je vermeende vriendin naar Portugal madeira 
drinken op je privé-eiland.

Overigens loopt er in Engeland een superster 
rond die niet echt als zodanig erkend wordt: 
Harry Kane. 

Barca, Bayern, Real, geen enkele topclub heeft 
ooit overwogen deze geweldenaar aan te 
trekken. Ik weet waarom. Het is een kwestie van 
imago. Kane ziet er niet uit als een superster. 
Hij ziet er eerder uit als een beursanalist. Of 
de boekhouder daarvan. En hij praat als een 
verward knaagdier. Voetbal is nu eenmaal 
een oppervlakkig wereldje. Mbappé heeft die 
uitstraling wel. Wayne Rooney was op die 
leeftijd net zo goed, maar zijn gezicht op een 
mega billboard langs de snelweg veroorzaakt 
ongelukken. Waarom denk je dat Real Madrid 
een vermogen uitgaf voor Garreth Bale. Niet 
vanwege zijn tafelmanieren, maar omdat hij 
eruit ziet als een van de gebroeders Dalton. Cool! 
Daarom hebben spelers als Madueke en James 
Rodrigues ook een marktwaarde buiten het 
voetbal. Maar als je eruit ziet als Freddy Kruger 
die zojuist door een bus is overreden dan heb je 
aanzienlijk minder carrièrekansen ook al ben je 
net zo goed. Daarom zat het Franck Ribéry niet 
mee. Het duurde wel erg lang voordat Bayern 
het er toch maar op waagde. Een briljante speler, 
maar veel posters verkoop je er niet van. Je wilt 
tienjarigen toch geen trauma laten oplopen op 
hun zolderkamertjes.

Neymar is goed te vermarkten. En wat te denken 
van David Beckham. Hij zag er nu eenmaal uit als 
de jonge versie van George Clooney. Paul Scholes 
daarentegen was zeker zo goed, maar zag er niet 
uit als Brad Pitt. En transfer zat er dan ook niet 
in. Het is niet eerlijk. Ik voorzie ook problemen 
voor Mo Salah. Hij heeft de uitstraling van nette 
poelier. Ze willen filmsterren. Het gaat niet goed 
met het profwereldje. Bij de amateurs hebben 
we daar gelukkig geen last van. Daar is iedereen 
getapt die een rondje geeft.

Graspol

EEN VERWARD 
KNAAGDIER

COLUMN
TEKST: GRASPOL
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I N T E R I E U R W E R K E N

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

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

VOLG ONS OP

WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

INFO@SNOEI JENLUI JTEN INTER IEURWERK EN.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

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

DRIE BRILLEN
SAMENSTELLING: HENNY SLOOTS

EEN WEDSTRIJD
DOOR VERSCHILLENDE 
BRILLEN

Op zondag 7 novemer 2021 speelde 
Heeze 1 de wedstrijd tegen ZSV uit 
Zeilberg (Deurne). Uiteraard werd 
daarvan verslag gedaan en het is 
wel aardig om te zien hoe ieder 
dit vanuit de eigen achtergrond 
doet (in de geschiedenis heet dit 
standplaatsgebondenheid). Hier een 
drietal verslagen van deze wedstrijd: 
een uit het Eindhovens Dagblad van 8 
november, een van de site van ZSV en 
tot slot een van de site van RKSV Heeze. 
Lees en vergelijk.

HEEZE - ZSV 2-1.
Heeze nam in minuut twintig de leiding 
dankzij Jorg van Galen, die ZSV-doelman 
Leon Thijs omspeelde en de 1-0 in het doel 
legde. ZSV drong daarna aan en was een 
paar keer dichtbij de 1-1, die in minuut 69 
alsnog viel. Uit een hoekschop van Remco 
van den Akker kopte Davy Althuizen de 
gelijkmaker binnen bij de eerste paal. Een 
doelpunt van Heeze werd afgekeurd, net 
als een goal van ZSV voor de thee. Beide 
teams gingen voor de overwinning en diep 
in blessuretijd was het Heeze dat aan het 
langste eind trok. Tom Derkx bezorgde 
Heeze de punten: 2-1.

ZSV1 KRIJGT BITTERE PIL
TE SLIKKEN IN HEEZE
Het betere van het spel hebben, een 
tegenstander die de gehele tweede helft 
zoveel mogelijk tijd pakt en dan diezelfde 
tegenstander die, dankzij de toegekende 
grote hoeveelheid extra tijd kan profiteren 
en wint. Dat overkwam de ploeg van coach 
Ömer Kaya zondagmiddag in Heeze.
ZSV kwam goed uit de startblokken op een 
zwaar en moeilijk te bespelen grasmat. In 
de vierde minuut kwam Koen Janssen vanaf 
links met een mooi schot. Tot opluchting 
van de grabbelende doelman ging de inzet 
voorlangs. Het spel ging redelijk gelijk 
op, maar in de 20e minuut omspeelde 
de snelle Jorg van Galen bekeken Dirk 
van Limpt en rondde vervolgens goed af: 
1-0. In het laatste kwartier van de eerste 
helft leek ZSV ook te scoren, maar Davy 
Althuizen kwam vanuit buitenspelpositie 
teruglopen om de bal op te halen. Hij gaf 
vervolgens prima af op Koen Janssen die 
keurig scoorde. De assistent stond op dat 
moment al lang met de vlag omhoog. ZSV 
drong aan, maar de thuisploeg kon na de 
voorsprong nog meer op de snelle uitbraak 
loeren dan het al deed.
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In de 40e minuut volgde een mooie, snelle 
ZSV-uitval na een bekeken bal van Davy 
Althuizen. Thijs Meulendijks kon diep, 
omspeelde zijn tegenstander en haalde 
uit. De Heezer doelman wist zich net lang 
genoeg te maken om de bal bij de paal 
weg te tikken. Op slag van rust kwam Rick 
Wiersema de aangeslagen Ruud van de 
Vrande vervangen. Zo werd de rust bereikt 
met een 1-0 achterstand voor ZSV. Direct 
na rust deed zich een grote mogelijkheid 
voor, voor ZSV. De voor Thijs Meulendijks in 
de ploeg gekomen Stan van Helmond rukte 
over rechts op en gaf een prima voorzet 
af. De inzet werd op de lijn gekeerd door 
een verdediger. In de 55e minuut drong 
Heeze het strafschopgebied binnen aan 
de linkerkant. Het schot van de aanvaller 
belandde in het zijnet.

Heeze pakte na rust zoveel mogelijk tijd en 
ZSV kwam wel steeds dichterbij..., maar de 
bal wilde nog niet tussen de palen. 

HEEZE BEHAALT ULTIEME 
OVERWINNING
Het beloofde een spannende wedstrijd te 
worden tussen twee teams, die redelijk 
dicht bij elkaar staan en allebei de punten 
hard nodig hebben om niet te ver achterop 
te raken.

En zo ontwikkelde de strijd zich ook. Kleine 
kansen over en weer en spelers die er 
vol voor gingen. Het was in ongeveer de 
20e minuut dat Heeze de score opende. 
Gijs Moerenhout gaf een pass op Jorg van 
Galen. Deze omspeelde een verdediger, 
waarbij hij verdacht werd van een 
overtreding, maar de scheidsrechter, die er 
bovenop stond, liet doorspelen. Jorg liep op 
de doelman af en met een stiftbal kon hij 
de bal in het lege doel leggen: 1-0.Wat de 
gasten uit de Zeilberg ook probeerde, het 
lukte niet om de gelijkmaker nog voor de 
rust te produceren. Sterker nog, vlak voor 
rust was Heeze dicht bij een verdubbeling 
van de score: een schot stuiterde via de lat 
achter de doellijn (versie Heeze) c.q. voor 
de doellijn (ZSV-versie) weer terug het veld 
in. Maar het doelpunt werd niet gegeven. 
Dus was het bij de rust 1-0.

In het tweede bedrijf gingen de bezoekers 
verder op zoek naar de gelijkmaker of 
zelfs meer. Een aantal uitvallen van de 
thuisploeg (en een doelpunt van Tom 
Derkx) werd wegens buitenspel afgevlagd 
en -gefloten tot afgrijzen van de Heezer 
supporters. In ongeveer de 63e minuut 
bereikte de gasten dan toch hun doel: 
uit een hoekschop van links wist Davy 
Althuizen de bal binnen te koppen: 1-1. En 
toen wilden ze meer en togen ten aanval. 
De verdediging van Heeze hield stand en 
met lange ballen werden ze soms zelfs 
gevaarlijk. En zo lang de scheidsrechter niet 
affloot was nog alles mogelijk.

Uiteindelijk trok de thuisploeg aan het 
langste eind. In de 3e minuut van de 
blessuretijd gaf Tom Krieckaert een 
lange bal die Gijs Moerenhout bereikte 
op de hoek van de zestien. Hij wilde zich 
vrij spelen van een verdediger, ging per 
ongeluk op de bal staan en struikelde. De 
bal bleef vrij en belandde bij Tom Derkx, die 
zich deze kans niet liet ontnemen en met 
een gericht schot de 2-1 op het scorebord 
zette. Grote vreugde op en naast het veld 
bij alles wat rood-groen was en evenveel 
teleurstelling bij de tegenstander. Twee 
minuten later floot de goed leidende 
scheidsrechter af.

En weer drie punten, nadat afgelopen 
donderdag ook al drie punten werden 
behaald uit de inhaalwedstrijd tegen SSS 
’18. Een goede week dus voor Heeze.
Volgende week de inhaalwedstrijd bij en 
tegen Wilhelmina ’08 uit Weert. En als daar 
ook drie punten gehaald kunnen worden 
…..

Door: Nico van der Palen

DRIE BRILLEN
SAMENSTELLING: HENNY SLOOTS

DRIE BRILLEN
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Tot de 69e minuut. Een hoekschop van 
Remco van den Akker werd door Davy 
Althuizen bij de eerste paar binnen gekopt: 
1-1! In de 72e minuut scoorde ook Heeze 
een buitenspeldoelpunt, dus de stand 
wijzigde niet. In de 76e minuut werd een 
inzet van Davy Althuizen nog maar net 
uit het doel getikt door de langgerekte 
doelman. Meteen daarop werd de bal 
verkeerd teruggespeeld, waardoor Heeze 
bijna kon profiteren. En dan aan de 
andere kant was Koen Kuunders dichtbij 
de voorsprong, maar ook zijn inzet werd 
van de lijn gehaald. In de slotfase knokten 
beide ploegen voor de volle winst. Na 
ruim tien minuten in blessuretijd trok de 
thuisploeg dankzij het eigen tijdrekken aan 
het langste eind: 2-1. Tom Derkx besliste 
de wedstrijd alsnog. 

Door: Martien van Rijt
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ER KAN WEER
VAN ALLES! 
Eindelijk lijken we af te zijn van de strenge 
coronamaatregelen. We hopen dan ook dat iedereen 
weer heel veel plezier krijgt in het beoefenen van ons 
favoriete spelletje. En ook in de fijne sociale contacten 
die dat met zich meebrengt en die we ontzettend 
gemist hebben. Wel roepen we iedereen op om de 
coronaregels op te blijven volgen. Blijf dus thuis als je 
klachten hebt en doe dan een test.

En dat er weer van alles kan en mag bleek zondag 24 
april wel. Die middag hadden we een geweldig feest 
georganiseerd met een DJ van Radio 538. 

Op naar een fantastische tweede seizoenshelft met 
heel veel (voetbal)plezier en leuke activiteiten! En 
succes allemaal in de competities.

Bestuur RKSV Heeze

ER WAS EENS…
EEN KUNSTGRASVELD
5 weken geleden heb ik hier mijn eerste blog 
geschreven over de komst van het kunstgrasveld. In 
die periode heb ik gemerkt dat velen deze gelezen 
hebben. Hartstikke leuk om te horen en dank aan 
degenen die ook de moeite hebben genomen om 
mij te mailen (kunstgras@rksvheeze.nl) met vragen/
opmerkingen/ideeën/suggesties/etc! In de afgelopen 
weken hebben we niet stilgezeten. Sweco (het 
ingenieursbureau dat ons begeleidt hierin) heeft een 
1e Programma van Eisen opgesteld, aan de hand 
waarvan wij als club zijn gaan nadenken en uitzoeken. 
Wat houdt dit nu concreet in?

Begin januari zijn Michael Deelen, Zef Bakermans en 
ik op bezoek gegaan bij diverse voetbalverenigingen 
met kunstgrasveld(en). Marini heeft dit geregeld en 
dat bleek heel waardevol! Op de velden heeft Zef 
baloefeningen gedaan en ook een halve warming-up 
om te ervaren hoe het aanvoelt. We hebben de lokale 
vrijwilligers vragen gesteld over het veld en waarom 
ze tot bepaalde keuzes waren gekomen. Wat waren de 
belangrijkste conclusies die we mee hebben genomen:
 
In tegenstelling tot wat ik in mijn vorige blog schreef, 
kiezen we er toch níet voor om extra belijning 
te plaatsen op het veld. We zullen wel kleine 
markeerpunten aanbrengen maar dat is het dan ook. 
Belangrijkste reden om hier niet voor te kiezen: stel 
dat de KNVB volgend jaar besluit de afmetingen van 

HEB JE IETS VOOR
IN DE LINK?
Als er iets binnen onze club is waarvan jij vindt, dat er 
wel eens aandacht aanbesteed kan worden in de Link, 
dan kun je ons dit laten weten. Stuur een mailtje aan 
link@rksvheeze.nl en wij nemen contact met je op en 
gaan ermee aan de slag. 

FAMILIEBERICHTEN
Geboren: Noor van Galen
Op 3 februari 2022 werden Jorg en Demi van 
Galen trotse ouders van dochter Noor. Van harte 
gefeliciteerd! Wij wensen hen veel geluk en 
gezondheid samen. Ook feliciteren wij de opa’s en 
oma’s, in het bijzonder Johan en Gerry van Galen.

Geboren: Daley van Dooren 
Op 18 maart 2022 is geboren Daley van Dooren, zoon 
van Lars van Dooren en Joy van Dooren – Kraayvanger. 
Van harte gefeliciteerd Lars en Joy en heel veel geluk 
en gezondheid gewenst. Ook de opa’s en oma’s van 
harte proficiat. 

CLUBTENUES 
 De RKSV Heeze stelt tenues (veelal gesponsorde 
tenues) ter beschikking voor het spelen van 
voetbalwedstrijden. Het is niet de bedoeling om die 
tenues bij andere gelegenheden te gebruiken. Los 
van het feit dat sponsors niet willen dat hun tenues 
bijvoorbeeld in uitgaansgelegenheden of bij bepaalde 
evenementen gedragen worden, geldt datzelfde voor 
de club. Graag Uw aandacht hiervoor en daarnaar 
handelen.

Hartelijk bedankt. 
Bestuur RKSV Heeze

een mini- en/of pupillenveld te wijzigen, dan is die 
extra belijning waarschijnlijk nutteloos geworden. 
We merkten dat bij kunstgrasvelden met een hoge 
dichtheid van het “gras”, het prettiger aanvoelde en 
een betere demping had. Qua infill lijken we er ook uit 
te zijn. Er zat niet heel veel verschil in beleving tussen 
de diverse soorten, dus onze voorkeur gaat uit naar 
kurk. Aan alle soorten zitten voor- en nadelen, dus 
iedereen tevreden stellen kunnen we niet.

Daarnaast heeft Sweco de exact benodigde ruimte 
ingemeten voor het nieuwe kunstgrasveld, op de plek 
van veld 3. De uitkomst hiervan: de ruimte rondom 
veld 3 is te weinig om het kunstgras te plaatsen! Dat 
wordt dus kiezen tussen: velden 4 en 5 opschuiven, 
met als gevolg dat veld 5 te smal wordt omdat er 
geen ruimte is bij de sloot; veld 2 opschuiven naar het 
parkeerterrein, waarbij ook het hekwerk en de poort 
verplaatst moeten worden.

Om een lang verhaal kort te maken (want er waren op 
andere vlakken ook genoeg keuzes te maken), hebben 
we besloten dat veld 2 opgeschoven moet worden. 
Hierbij hebben wij wel de medewerking en hulp nodig 
van de gemeente, we breiden “ons terrein” namelijk 
uit. We zien dat de gemeente een coöperatieve 
houding aanneemt wat wij bijzonder waarderen.
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HOE REAGEERT DE 
VOETBALWERELD 
OP DE OORLOG?
Zoals iedereen van jullie wel weet, is 
er op het moment oorlog in Oekraïne. 
De burgers van Oekraïne verdedigen 
met man en macht hun land tegen de 
Russen, oftewel het leger van president 
Poetin. Deze oorlog grijpt veel mensen 
aan, maar ook de voetbalwereld. De 
voetbalwereld probeert te helpen om 
de oorlog te stoppen, maar vooral om de 
burgers en slachtoffers bij te staan die 
midden in de oorlog zitten. In dit stukje 
laat ik jullie zien hoe de voetbalwereld 
reageert op de oorlog in Europa. 

SPONSORSCHAPPEN EN 
CLUBEIGENAARS VALLEN UITEEN
Rusland is een land met veel grote 
bedrijven en sportorganisaties, zoals 
bijvoorbeeld het megabedrijf Gazprom. 
Gazprom is het grootste bedrijf uit Rusland 
en het grootste aardgasbedrijf in de wereld. 
Daarnaast is Gazprom ook de hoofdsponsor 
van de UEFA Champions League en FC 
Schalke 04. 

Door alles wat er op dit moment gebeurt 
in Rusland hebben deze organisaties 
besloten om de samenwerkging met het 
aardgasbedrijf te stoppen, ook al heeft 
dat veel impact. Vooral voor Schalke 04 is 
het besluit een grote financiële domper 
geweest. De club die vroeger meedraaide 
in de top van het Duitse voetbal en jaarlijks 
Europees mocht spelen, is niet meer zo 
goed als dat ze eerst waren. De club heeft 
de afgelopen jaren met veel tegenslagen 
te maken gekregen en vorig jaar kwam 
de grootste tegenslag: degradatie naar 
de 2.Bundesliga, het tweede niveau van 
Duitsland.

Voor een club die in financiële 
moeilijkheden zit, is het besluit alleen maar 
moeilijker om te nemen. Het zou gaan 
om ongeveer 8 miljoen die Schalke 04 nu 
jaarlijks zal gaan missen. Ook grote clubs 
als Manchester United en Everton hebben 
hun sponsordeals met Russische bedrijven 
afgeblazen. 
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Het grote Chelsea, de regerend Champions 
League kampioen, is al jaren in Russische 
handen. De miljardair Roman Abramovich 
is de eigenaar van de Londense club. 
Abramovich is geen eigenaar als de 
gemiddelde eigenaar. Hij was erg betrokken 
bij de club en was vaak aanwezig. Doordat 
de Nederlandse club Vitesse ook in 
Russische handen is, kregen de twee clubs 
een samenwerkingsverband en was hij ook 
wel eens in de Gelredome te vinden. 
Toen de oorlog begon, gaf de rijke Rus al 
aan een stapje terug te doen. Een aantal 
dagen later heeft hij aangegeven dat hij 
door de hele situatie in zijn land de club 
gaat verkopen. De opbrengst (die zal gaan 
over miljarden) gaat hij weggeven aan 
slachtofferhulp in Oekraïne. 

BONDEN SLUITEN ZICH AF
In het hedendaagse voetbal zijn er twee 
belangrijke bonden: de FIFA en de UEFA. De 
FIFA is voornamelijk verantwoordelijk voor 
belangrijke eindtoernooien zoals de Copa 
América en het Wereldkampioenschap 
voetbal (WK) en de UEFA is bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor de Champions en 
Europa League. Beide bonden hebben door 
de oorlog Russische teams uitgesloten van 
internationaal voetbal. 
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De finale zou in eerste instantie 
plaatsvinden in Sint -Petersburg, maar is 
nu verplaatst naar Parijs. 

TRAINERS EN SPELERS RICHTEN 
ZICH TEGEN DE OORLOG 
Het blijft niet alleen bij organisaties en 
bonden die tegen de oorlog zijn. Een oorlog 
zoals deze grijpt natuurlijk veel meer 
mensen aan, zo dus ook voetballers en 
coaches. Hieronder een paar voorbeelden:

De coach van stuntploeg Sheriff Tiraspol 
(Yuriy Vernydub) uit Moldavië gaat 
het leger van Oekraïne versterken. De 
zesenvijftigjarige trainer verlaat zijn club 
om voor zijn land te gaan vechten. 

Braziliaanse spelers van Oekraïense clubs 
vluchten het land uit. Onder andere ex-
Ajacied David Neres vroeg in een filmpje op 
social media met collega-voetballers om 
hulp, zodat ze met hun families het land uit 
konden vluchten. Dit is uiteindelijk gelukt. 

Coaches verlaten hun clubs. Trainers van 
grote clubs zoals Dynamo Kiev, Shaktar 
Donetsk en Lokomotiv Moskou keren niet 
meer terug bij hun clubs. Zij vinden de 
situatie te erg waardoor zij in die omgeving 
niet meer willen werken.

Spelers laten hun contract ontbinden, 
zoals Yaroslav Rakitskiy. De international 
van Oekraïne heeft zijn contract laten 
ontbinden bij de Russische koploper 
Zenit Sint-Petersburg. Hij voelde zich niet 
meer veilig om voor de club uit Rusland 
uit te komen en vroeg of hij zijn contract 
vroegtijdig kon laten ontbinden. De club is 
hiermee akkoord gegaan. Hier blijft het niet 
bij. Bij de Russische club Krasnodar hebben 
al meerdere buitenlandse spelers hun 
contract laten ontbinden. 

Naast spelers en trainers nemen fans van 
veel voetbalclubs ook de tijd om mensen 
uit Oekraïne te ondersteunen. Dit doen ze 
onder andere door mooie spandoeken te 
maken en de mensen in het oorlogsgebied 
veel sterkte te wensen of een speler uit 
Oekraïne van de desbetreffende club een 
hart onder de riem te steken. 
Veel clubs hebben de laatste tijd met een 
Oekraïense aanvoerdersband gespeeld 
als eerbetoon aan de slachtoffers en de 
mensen in nood in Oekraïne. 

Al deze beslissingen en maatregelen zijn 
genomen omdat mensen het niet rationeel 
leek om de huidige situatie onveranderd 
door te laten gaan. De oorlog grijpt veel 
mensen en emotioneert mensen. Doordat 
de UEFA stopt met hoofsponsor Gazprom 
of dat Sheriffcoach Yuriy Vernydub in het 
leger gaat, is de oorlog natuurlijk nog niet 
voorbij, nog lang niet zelfs. De kans is groot 
dat de president van Rusland dat allemaal 
niks uitmaakt, maar toch. Denk eens na 
wat als de voetbalwereld niks zou doen en 
gewoon verder zou gaan waar het gebleven 
was. Denk jij dat mensen dat liever hadden 
gewild? 

Zo mogen de nationale elftallen van alle 
Russische teams niet meer meedoen met 
wedstrijden van de FIFA. Dit geldt niet 
alleen voor het Russische mannenelftal, 
maar ook voor jeugd, vrouwen en 
gehandicapte Russische teams. Dit is een 
domper voor het Russische elftal, want zij 
hadden zich geplaatst voor de play-offs 
voor het WK in 2022. Zij mogen hieraan 
niet meer deelnemen. 

Naast dat de UEFA hun banden heeft 
verbroken met hoofdsponsor Gazprom, 
heeft de bond ook aangegeven dat 
alle teams direct uit alle internationale 
competities worden gezet. Dit geldt 
net als bij de FIFA niet alleen voor het 
mannenelftal. De belangrijkste naam 
die tevoorschijn komt is Spartak Moskou. 
De club van oud-Ajacied Quincy Promes 
was nog actief in de Europa League. Zij 
zouden in de laatste 16 gaan spelen tegen 
RB Leipzig. De Duitse ploeg heeft zich 
nu zonder te spelen geplaatst voor de 
kwartfinale van het tweede toernooi van 
de UEFA. Naast de sancties die ook de FIFA 
al oplegde, geldt dit ook voor alle elftallen 
uit Wit-Rusland. Daarnaast heeft de UEFA 
de locatie van de finale van de Champions 
League gewijzigd.
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HOE IS HET MET 
GUUSJE DE BEST?

Hoi allemaal, ik ben Guusje de Best, 
ik ben 17 jaar oud en sinds kleins af 
wilde ik al gelijk op voetbal. Toen ik 
mijn zwemdiploma heb gehaald, ben ik 
meteen lid geworden van RKSV Heeze 
waar ik het 800ste lid was. Tot aan de 
JO15-1 heb ik altijd met veel plezier bij 
de club gevoetbald en na dat seizoen 
heb ik de keuze gemaakt om bij RKSV 
Nuenen te gaan voetballen in een 
meidenteam. 

WAT IS HET LEUKSTE DAT 
JE HEBT MEEGEMAAKT IN DE 
TIJD DAT JE BIJ HEEZE HEBT 
GEVOETBALD? 
Ik heb in al die jaren bij Heeze een hoop 
leuke dingen meegemaakt: ik ben voor 
het eerst kampioen geworden in de F4 en 
daarna ook nog eens met de E5 en dan 
samen met z’n allen op de platte kar en 
friet eten was altijd een groot feest. Ook 
de clubdagen en El Grisio waren ook altijd 
dagen waar ik erg naar uitkeek. Ik vond het 
op een gegeven moment wel lastig toen 
ik afscheid moest nemen van Ems, het 
enige meisje bij mij in het team. Het aller 
aller aller leukste wat ik mee heb gemaakt 
is toch het winnen van de Regiocup waar 
we het opnamen tegen de Raven met de 
JO13-1, dat was een heel speciaal moment 
dat niet erg vaak voorkomt, dus dat zal me 
altijd bij blijven. 
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HOE VERLIEP DE WEDSTIJD 
TEGEN DE RAVEN? WAS HET 
GELUK OF HADDEN JULLIE ECHT 
EEN STERK TEAM?
Ik weet nog precies hoe de dag ging. We 
begonnen met een ontbijt met heel het 
team in de bestuurskamer van Heeze om zo 
de dag ontspannend te beginnen. Daarna 
vertrokken we met z’n allen naar Den 
Bosch om ons daar klaar te gaan maken 
voor de warming-up. De voorbereiding 
van de wedstrijd was goed. Iedereen was 
gefocust, maar toch kon je merken dat 
de spanning er al goed inzat bij iedereen. 
Toen we het veld op kwamen lopen, 
konden we zien dat de tribune helemaal 
vol zat met supporters, dat maakte het 
extra spannend… De temperatuur zat 
niet echt mee, het was namelijk heel erg 
warm die dag. De wedstrijd ging gelijk op, 
maar de kansen waren vooral voor ons. 
Toch wisten de Raven te scoren en ons 
zo op 1-0 achterstand te brengen. Maar 
gelukkig bleef iedereen zijn hoofd omhoog 
houden en bleef iedereen vechten voor de 
overwinning. Zo wisten we in de slotfase 
van de wedstrijd de gelijkmaker te scoren 
en was er grote vreugde bij iedereen. 
Na het fluitsignaal was het tijd voor 
penalty’s. Ik was enorm zenuwachting en 
ook eerlijk gezegd wel blij dat ik zelf geen 
penalty hoefde te nemen. Bram schoot de 
beslissende strafschop binnen en iedereen 
rende dol enthousiast naar elkaar toe. 
Even later in de kleedkamer was het een 
groot feest! Ook kreeg iedereen een eigen 
shirt van deze dag, een dag om nooit te 
vergeten.

WAAROM HEB JE BINNEN 
RKSV HEEZE NOOIT IN 
EEN VROUWENELFTAL 
GEVOETBALD? 
Ja, ik heb vaak genoeg het aanbod 
gekregen om bij een meiden- en/of 
vrouwenelftal te gaan voetballen en ik werd 
ook regelmatig gevraagd om een wedstrijd 
mee te doen als de nood aan de man was. 
En om daar een wedstrijd mee te doen 
vond ik ook altijd wel leuk om te doen: je 
moet elkaar onderling ook helpen, maar 
om heel eerlijk te zijn, is het niveau van het 
meidenvoetbal in Heeze niet heel erg hoog 
en kon ik mezelf bij de jongens veel verder 
en beter ontwikkelen dan hoe ik dat ooit 
zou kunnen doen bij de meiden. Ook kende 
ik de jongens uit mijn team al veel langer 
waardoor ik het ook prima vond om bij de 
jongens te blijven voetballen. 

WAT ZIJN JE AMBITIES EN 
DOELEN? HEBBEN WE EEN 
NIEUWE LIEKE MARTENS 
GEVONDEN? 
Nou, zo goed ben ik nou ook weer niet, 
maar het is toch altijd leuk als je gewoon 
op een redelijk hoog niveau kan voetballen. 
Dat maakt het een stuk spannender en 
leuker. Kijk, als het er misschien inzit zeg 
ik, denk ik, geen nee, maar ik denk dat het 
dan al eerder had moeten gebeuren en dat 
ik het voor nu prima vind om hoofdklasse 
te spelen bij Nuenen en hier het hoogst 
haalbare eruit probeer te halen, want 
het is uiteindelijk wel het leukste om het 
maximale eruit te halen. 

WAAROM BEN JE NAAR
NUENEN GEGAAN? 
Ik heb vorig jaar januari een brief gekregen 
van Nuenen met de vraag of ik het leuk zou 
vinden om daar bij de selectietrainingen 
aanwezig te zijn. Het idee was om een 
geheel nieuw meidenteam op te starten 
met allerlei meiden uit de regio om zo een 
team te creëren dat op een hoger niveau 
kon gaan 

voetballen, en dus vrouwenvoetbal groter 
op de kaart te zetten en om te zorgen dat 
Nuenen vrouwen 1 er nieuwe talenten bij 
zouden krijgen, zodat ze ook komende 
seizoenen mee kunnen blijven doen in de 
hoofdklasse. Meteen vond ik dit een goed 
idee en het leek me leuk om daar een 
kijkje te gaan nemen. Zodoende ben ik in 
Nuenen beland en ik vond de trainingen en 
de mensen daar erg leuk. Maar ja, ik zat ook 
nog steeds met Heeze in mijn hoofd omdat 
ik daar altijd jaren met veel plezier heb 
gevoetbald en Nuenen ineens een eindje 
verder is en het niet meer vanzelfsprekend 
is om even snel op de fiets te stappen om 
te gaan voetballen. Ik heb uiteindelijk de 
keuze gemaakt om bij Nuenen te gaan 
voetballen, mede omdat het seizoen na 
de JO15 hoogstwaarschijnlijk mijn laatste 
seizoen bij de jongens zou zijn en ik daarna 
toch wel naar een meidenteam zou moeten 
gaan. En daarom heb ik deze kans op een 
hoger niveau bij Nuenen te gaan voetballen 
niet laten liggen. 

WAT WAS JE LEUKSTE 
VOETBALSEIZOEN? 
Mijn leukste voetbalseizoen is denk ik toch 
wel de JO13-1. We hadden een leuke groep 
met leuke en fanatieke trainers waarin we 
toen de bekerfinale wisten te behalen en 
ook nog eens te winnen. Ik heb dat seizoen 
veel geleerd en ongelooflijk veel lol gehad!  
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