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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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De titel suggereert misschien dat we met 
geheimzinnige dingen bezig zijn, maar niets 
is minder waar. Het is alleen wat minder 
zichtbaar. Zoals jullie weten, is het masterplan 
Lambrek toch op het radarscherm van de 
gemeente beland en zijn we weer volop in 
gesprek over de aanvliegroute. Voor ons 
was kunstgras een must om onze leden veel 
meer trainingstijd te kunnen garanderen. Dat 
staat nu voor onze club als eerste gepland 
voor realisatie. Maar natuurlijk komt daar het 
nodige bij kijken. Waar moet dat veld liggen? 
Moeten we niet zelfs twee velden? En hoe gaan 
we dat dan financieren?

Op dit moment koersen we aan op één veld, 
vanwege de enorme kosten (zo’n half miljoen 
euro) die met een kunstgrasveld gemoeid 
zijn. En ja, we denken er ook nog over om veld 
6 “in eigen beheer”, en dus goedkoper, van 
kunstgras te voorzien. De commissie die zich 
hier op dit moment mee bezighoudt, bestaat 
uit onze nieuwe bestuurslid Joep Swaans, Marini 
Schenkels, Jan Brouwers en ondergetekende. 
Zoals wel vaker gemeld in deze column: 
geïnteresseerden kunnen zich bij één van ons 
melden.

Behalve de velden, verdient ook de 
verduurzaming van ons sportpark de nodige 
aandacht. Daarom zijn we ook druk doende met 
een plan voor ledverlichting. Dat is iets wat we 
op eigen kosten moeten doen en waarmee ook 
gauw een ton euro’s is gemoeid. En zoals bij vele 
“transitiemaatregelen”, geldt ook hier dat de 
terugverdientijd gauw 10 jaar is. Dus eigenlijk uit 
dat oogpunt niet de beste investering, maar onze 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

ACHTER DE 
SCHERMEN

veldverlichting zal ook puur qua licht op een heel 
ander (beter) niveau komen en dat is ook veel 
waard. Een volgende stap zal dan de installatie 
van zonnepanelen zijn, maar niet alles tegelijk. 

Ondertussen hebben we ook Jo Bosmans, 
met 75 jaar lidmaatschap, nog coronaproof 
kunnen feliciteren. Met dank aan Heeze24 voor 
de foto’s en de publiciteit, hebben we Jo een 
mooi aandenken kunnen overhandigen op het 
hoofdveld.

Natuurlijk vergeten we onze andere jubilarissen 
niet, maar u weet het, corona…

Last but not least wil ik nog terugkomen op 
onze enquête. We zijn als bestuur bezig om de 
prioriteiten vast te stellen. Onnodig om te zeggen 
dat we veel informatie hebben gekregen waarmee 
we iets kunnen. Maar natuurlijk is het ook altijd 
zo, dat er dingen zijn die niet “opgepikt” worden. 
Eén bijzondere suggestie wil ik u niet onthouden: 
waarom niet de clubkleuren eens wat opfrissen? 
Bijvoorbeeld “Portugal” rood in plaats van ons 
saaie rood? Ik vind dat een heel leuk idee, maar 
het vergt veel tijd en verliest het daarom van de 
grotere dingen zoals hierboven o.a. genoemd. 
Maar... bij de vrouwen/meisjes is het tenue ook 
anders en best aardig, dus..

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

Tot ziens op het Lambrek.
Paul Krieckaert
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Op deze plek bent u van mij gewend een 
artikel(tje) te lezen over het reilen en zeilen 
van een bedrijf (of onderneming) welk 
toehoort aan een onzer zeer gewaardeerde 
RKSV Heeze-sponsoren. De LINK-redactie 
biedt aan hen (als dank voor hun financiële  
ondersteuning) maar wat graag een 
podium in ons LINK-magazine om hun 
bedrijf te promoten. Zij vertellen u in de 
rubriek ‘Sponsor in Beeld’ vaak vol trots 
en enthousiasme over de totstandkoming 
van hun bedrijf en de wijze waarop zij 
zich voorbereiden op een ondernemende 
toekomst.

Op het moment waarop ik dit stukje schrijf 
acht ik het om mij moverende redenen niet 
gepast om lukraak één van onze sponsoren te 
benaderen met het verzoek om medewerking 
te verlenen aan een dergelijk artikel omdat de 
(nabije) toekomst op dit moment te onzeker 
is om hierover een definitieve of gerichte 
uitspraak te doen. 

Natuurlijk begrijpt u dat ik hier doel op 
ondernemen tijdens de coronacrisis en de 
daarmee gepaard gaande onzekerheid voor 
menig bedrijf. De economische impact is 
momenteel erg hoog en drukt zwaar op het 
bedrijfsleven. En natuurlijk treft de schade 
welk hierdoor wordt veroorzaakt niet elk 
bedrijf of sector even hard. En natuurlijk is een 
ondernemer van nature innovatief ingesteld 
en tracht hij op andere - vaak alternatieve - 

SPONSOREN
IN CORONATIJD 

wijze deze schade te beperken. Echter, niet alle 
horecaondernemers (om maar eens een sector 
te benoemen) kunnen gelijktijdig van vandaag 
op morgen overschakelen op een klusbedrijf 
o.d. En dan moet ik van vooraanstaande 
economen ook nog begrijpen dat wij hier in 
de minst kwetsbare regio zitten. Dit laatste 
is wellicht een van de redenen waarom onze 
huidige sponsoren ons nog steeds blijven 
steunen waarvoor wij hen dan ook zeer 
erkentelijk zijn.

Laten we vooral hopen dat deze - onmisbare - 
sponsoren mét hun bedrijven deze crisis zonder 
al teveel schade mogen doorstaan, zowel op 
economisch als wel op menselijk vlak.

Om hen hierbij te steunen doet LINK daarom 
hierbij een oproep aan al onze leden om het 
leed van onze plaatselijke dan wel regionale 
sponsoren van de RKSV Heeze enigszins te 
verzachten en als pleister op de wond hun 
aankopen (of investeringen) bij deze bedrijven 
te doen.

En voor de verdere rest hoop ik een volgende 
LINK-editie hoopvoller gestemd te zijn voor de 
(nabije) toekomst en u, voorzien van vaccinatie, 
aan een evenzo hoopvolle sponsor te mogen 
voorstellen.

Houdoe en blijf vooral gezond!!!
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HET JAAR 1977
Om een tijdsbeeld te krijgen van dit jaar 
volgt er eerst een beknopt overzicht 
van wat er zo allemaal gebeurde in het 
geboortejaar van de Colombiaanse 
zangeres Shakira, maar ook van de Britse 
zanger Chris Martin (Coldplay) en de Ierse 
zanger Rowan Keating van Boyzone. Zij 
waren dus toen nog niet in staat om Vader 
Abraham ervan te weerhouden zeven 
weken lang de nummer 1 positie in te 
nemen in de Nederlandse Top 40 met ‘Het 
Smurfenlied’. 

1977 was ook het jaar met vele trieste 
gebeurtenissen zoals de vliegramp 
op Tenerife op 27 maart, waar een 
Amerikaanse en Nederlandse jumbojet in 
dichte mist met elkaar in botsing kwamen 
en er 583 slachtoffers te betreuren vielen 
(Persoonlijk herinner ik me nog, dat we bij 
een wedstrijd tegen Veloc in Eindhoven 
voor de wedstrijd een minuut stilte hielden, 
omdat een familielid van een van de Veloc-
spelers tot de slachtoffers behoorde.) Het 
Nederlandse leger maakte op 11 juni een 
einde aan gijzelingsacties door Molukse 
jongeren van een trein bij De Punt en een 
lagere school in Bovensmilde. Bij deze 
acties kwamen twee gegijzelden en zes 
kapers om het leven.

Op 16 augustus van dit jaar overleed 
Elvis Presley, ‘The King of Rock ’n Roll’ 
op 42-jarige leeftijd. Gelukkig zijn er 
ook mooie gebeurtenissen uit dit jaar te 
melden, zoals de overwinning van Wil 
Hartog in de 500 cc bij de TT van Assen. 
Bernard Thévenet won voor Hennie Kuiper 
de Tour de France (al gaf hij jaren later 
toe, dat hij toen stijf stond van de doping) 
en Ajax werd landskampioen terwijl De 
Graafschap en Eindhoven degradeerden. 
Ons eerste elftal degradeerde voor de 
tweede maal op rij, nu van de derde naar 
de vierde klasse. In 22 wedstrijden werden 
slechts 8 punten vergaard en het doelsaldo 

was 13-48. Het eerste Rood-Groentje van 
dit jaar verscheen in februari en hierin deed 
de redactie een dringend verzoek aan de 
leden om de kopij in te leveren op de in 
de wekelijkse mededelingen genoemde 
datums met de toevoeging “Dus niet na 
deze datum, en dit geldt voor iedereen!!!”

EEN JAAR MET
DE NODIGE FEESTEN

Eerste nieuwjaarsreceptie
Het eerste Roodgroentje van dit jaar doet 
verslag van de eerste nieuwjaarsreceptie 
en het was een gezellige boel, zoals 
geschreven wordt in de rubriek ‘Rood-
Groen praat’. Vanuit de leden kwam 
meteen de oproep om dit volgend jaar 
weer te doen. Blijkbaar wisten veel leden 
het nu wat laat en konden ze niet komen. 
Daarom krijgt iedereen nu al het advies om 
te noteren, dat ze volgend jaar tussen 2 
en 5 verwacht worden. Een exacte datum 
wordt overigens niet genoemd, maar wel 
wordt de hoop uitgesproken dat dit dan 
zal plaatsvinden in een spiksplinternieuwe 
kantine. Tijdens deze receptie nam 
het zevende elftal al een voorschot op 
een naderende titel en liet het zich het 
gerstenat goed smaken.

Carnavalsbal
In dit nummer ook nogal wat aandacht 
voor carnaval. Op vrijdag 18 februari van 

EEN STUKJE 
NOSTALGIE
UIT 1977
Nadat in de vorige LINK de jaren 1975 en 1976 aan bod 
kwamen, is het nu de beurt aan het jaar 1977. Van dit jaar 
is de complete jaargang bewaard gebleven en dat levert 
natuurlijk heel wat interessante wetenswaardigheden op 
uit dat jaar. 

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

dat jaar werd er ‘een gekostumeerd (!) 
carnavalsbal’ georganiseerd voor ‘alle leden 
van RKSV Heeze met introducées, ouders 
en alle personen die geïnteresseerd zijn 
in onze vereniging’. Het bal vond plaats in 
zaal “Parel van Brabant’ en iedereen die 
de leeftijd van 16 jaar bereikt had, mocht 
voor niets binnen met de toevoeging, 
dat er onder de 16 jaar geen toegang 
mogelijk was. Zowel de ‘Heibessums’ 
als de ‘Kraaijenvangers’ met ‘Prins Jan 
Telraam (Jan Donders) verleenden hun 
medewerking aan het gebeuren. Het bal 
was blijkbaar een groot succes, want in 
het aprilnummer komt ‘Jan Heezerik’ er 
in zijn rubriek uitgebreid op terug. Hij 
schrijft dat het gezellig druk was en de 
organisatoren krijgen alle lof. Kritisch als 
altijd merkt Jan Heezerik op dat hij het 
vierde elftal miste op deze avond, maar dit 
gemis werd ruimschoots goed gemaakt 
door de gezusters Rood-Groen (de dames 
Van der Steen en Van den Groenendaal) 
die het podium beklommen om een oproep 
te doen het eerste elftal in de laatste fase 
van de competitie niet in de steek te laten. 
Verder viel Jan Heezerik de aanwezigheid 
van een aantal ‘weglopers van verleden 
jaar’ op en hij constateert: “Dat zij in Heeze 
hun carnavalsplezier kwamen zoeken is mij 
een teken dat het hier toch wel veel fijner 
toeven is dan bv. in Geldrop of Maarheeze.” 
Eerder had hij zich al zeer kritisch 
uitgelaten over het vertrek van een aantal 
selectiespelers naar andere verenigingen. 
Terreinknecht Wimke Verest ging overigens 
tijdens het carnavalsbal als suppoost door 
het leven.

Veteranen Heeze 7 weer
ongeslagen kampioen
Wat er al een tijdje zat aan te komen, 
gebeurde ook daadwerkelijk: Heeze 7 werd 
weer eens kampioen. In het aprilnummer 
staat een uitgebreid verslag van de 
kampioenswedstrijd tegen Gastel Vooruit. 
Heeze had aan 1 punt al voldoende. Het 
verslag vermeldt dat Heeze onder zeer 

slechte omstandigheden moest aantreden 
zonder de zieke Harrie Verbeek. Gastel 
begon, met de wind in de rug, heel sterk, 
maar het was toch Heeze dat na 10 
minuten via een penalty op 0-1 kwam. 
Jan Bakermans schoot feilloos binnen 
nadat Ad Doezé door de keeper van Gastel 
was onderuitgehaald. Gastel gaf echter 
niet op en kwam al snel op 1-1. Ook hier 
was sprake van een penalty, die in eerste 
instantie door Henk Knapen uit het doel 
werd geslagen, maar helaas werd de 
terugspringende bal alsnog ingeschoten. 

Met de nodige moeite werd deze stand 
door Heeze gehandhaafd. Door blessures 
moesten Piet Schenkels en Henk Isbouts 
in de kleedkamer achterblijven, maar 
desondanks startte Heeze in de tweede 
helft met een geweldig offensief, dat echter 
al snel door Gastel werd overgenomen. 
Toch was het Heeze dat op voorsprong 
kwam door een doelpunt van Jan Cuyten. 
Gastel kreeg kans op kans, maar de Heezer 
verdediging hield stand. Vlak voor tijd 
maakte Jan Cuyten aan alle onzekerheid 

NOSTALGIE UIT ROOD-GROENTJE
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF
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een einde door na een schitterende solo 
1-3 te scoren. Dit kampioenschap gaf 
Heeze 7 recht om te spelen voor promotie, 
wat uiteindelijk ook zou lukken. Op neutraal 
terrein in Nuenen sleepte ‘een gehavend 
en vermoeid elftal’ tegen het sterke 
Groenewoud 5 een 2-1 zege uit het vuur. 
Het kampioensteam uit dat jaar bestond 
uit: Jan van de Laar, Piet Schenkels, Ad 
Doezé, Piet Koenen, Henk Isbouts, Piet 
Verbeek, Cor Schenkels, Wil Isbouts, Henk 
van Galen, Harrie Verbeek, Wim Verest, 
Maan Geboers, Jan Cuyten, Jan Bakermans, 
Henk Knapen en Kees van den Hurk.

Aanstaand jubileum
Ook wordt er dit jaar al aandacht besteed 
aan het naderende 50-jarig jubileum 
van de voetbalclub in 1980. De voorzitter 
lanceert een plan om geld te reserveren 
voor dit jubileum en doet een oproep 
voor een jubileumcommissie. Een loterij 
tijdens het carnavalsbal heeft al voor de 
eerste financiële middelen gezorgd. In de 
komende nummers van het Roodgroentje 
zal nog veelvuldig aandacht aan dit 
jubileum besteed gaan worden.

INTERVIEW MET
PAUL POSTUMA VAN PSV
Op 22 januari 1977 hebben de jeugdspelers 
Jan Pieter van der Linden en Hans Schmitz 
een interview gehouden met PSV-speler 
Paul Postuma. Voor wie hem niet (meer) 
kent volgt hier een stukje informatie van 
Wikipedia: “Paul Postuma (Helenaveen, 22 
januari 1956), is een Nederlands voormalig 
voetballer. Postuma begon met voetballen 
bij amateurclub DOSL en stapte later 
over naar PSV. Van 1973 tot 1981 speelt 
Postuma 99 competitiewedstrijden en 
scoort 39 keer. Wel komt hij in het seizoen 
1975-1976 voor FC Eindhoven uit onder 
trainer Rinus Gosens. In de EuropaCup 
speelde Postuma 14 wedstrijden waarin 
hij 1 keer scoorde. Die treffer scoorde hij 
in 1978 in de halve finale UEFA-Cup tegen 
Barcelona; hij scoorde de 3-0, en wint later 

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.
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in dat jaar de UEFA-Cup met PSV. Na PSV 
vertrekt Postuma naar Berchem Sport en 
speelt daarna nog voor Lierse.” Jan Pieter 
en Hans stelden maar liefst 20 vragen 
aan de Leendse PSV’er. Wat opvalt aan de 
antwoorden van Postuma is dat ze over het 
algemeen nogal clichématig zijn. Dus wat 
dat betreft is er niet zoveel veranderd in de 
gesprekken met voetballers.

Op de vraag hoe hij het bij PSV vindt, 
antwoordt hij braaf: “Goed, er is een 
goede sfeer.” Verder laat hij weten, dat 
alle spelers natuurlijk goede vrienden van 
elkaar zijn en dat hij het ook leuk vindt 
om geïnterviewd te worden, want dat 
hoort erbij. De overstap van DOSL naar 
PSV leverde niet echt problemen op, want 

NOSTALGIE UIT ROOD-GROENTJE
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF
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hij werd bij PSV goed opgenomen met de 
zwaarte van de trainingen valt het wel 
mee, omdat je eraan gewend raakt. De 
beide jonge verslaggevers stellen nog een 
kritische vraag over het gebruik van doping 
in de sport, waarop Postuma reageert dat 
doping helemaal niet nodig is. Verder laat 
hij weten Kees Rijvers een goede trainer 
te vinden en dat het instuderen van de 
buitenspelval niet moeilijk is, maar de 
uitvoering in het veld wel. In die tijd werd 
er van de PSV-supporters nog wel eens 
gezegd dat ze wat tam waren op de tribune 
(Ruud Gullit zou een kleine 10 jaar later 
spreken van een ‘schouwburgpubliek’). 

Jan Pieter en Hans vragen aan Postuma 
of hij niet vindt, dat de supporters van 
PSV enthousiaster mogen zijn. Zijn 
antwoord: “Soms wel, soms niet.” De meest 

interessante vraag is misschien wel, hoe 
volgens Paul Postuma het Nederlands elftal 
eruit zou moeten zien. Zijn ideale Oranje is: 
doel: Jan van Beveren; achter: Rijsbergen, 
Krijgh, van Kraay, Krol; midden: Willie van 
de Kerkhof, Wim Jansen, Willie van der 
Kuijlen; voor: René van de Kerkhof, Cruyff 
en Robbie Rensenbrink.

De laatste vraag is “Is er iets bijzonders, of 
leuks, wat wij niet gevraagd hebben, maar 
dat u toch zou willen zeggen?” Antwoord: 
“Ja, ik zou wel eens een kampioenschap 
mee willen maken met PSV.” Een jaar 
later zou de wens van Paul Postuma al in 
vervulling gaan en bovendien zou hij met 
PSV ook nog de UEFA-Cup winnen.

DE VOORZITTER: HOE WAS HET 
EN HOE GAAN WE VERDER?
In het juni-nummer schrijft de voorzitter 
een voorwoord, waarin hij terugkijkt op 
het afgelopen seizoen 1976-1977 en 
vooruitblikt op het komende seizoen. Hij 
schrijft: “Een terugblik nemend in het nu 
bijna afgelopen verenigingsjaar 76-77 is er 
een merkwaardige overeenkomst met zijn 
voorganger 75-76, namelijk degradatie van 
het 1e elftal en een kampioenschap met 
gewonnen promotie voor het 7e elftal. Het 
eerste is nooit prettig, het tweede wel. Als 
de voortekenen niet bedriegen, dan komt 
er het volgend seizoen zeker een einde aan 
de dalende lijn van het eerste elftal (Helaas 
zouden de voortekenen toch bedriegen. 
Red.) Wat volgend seizoen zeker terugkomt 
is de Nieuwjaarsreceptie, het carnavalsbal 
en de interne zomeravondcompetitie, zij 
het dat deze gezien de eerste ervaring 
bijgestuurd gaat worden.” 

Verder refereert de voorzitter nog aan 
de reclameborden, die sinds september 
1976 het hoofdveld sieren en merkt hij 
op, dat het Roodgroentje steeds beter 
wordt. Wat de organisatie betreft, loopt het 
allemaal wel goed binnen de vereniging 
en zonder namen te noemen (“Dat is 

gevaarlijk.”) worden de vele vrijwilligers 
bedankt. Ook de penningmeester is 
tevreden over het afgelopen seizoen. 
Tot slot kijkt de voorzitter nog even 
vooruit: “Hoe goed het ook mag zijn, het 
kan altijd beter. Bovendien komen het 
volgend verenigingsjaar aan de orde de 
voorbereiding van het 50-jarig bestaan in 
1980 en de verbouw/nieuwbouw van de 
kantine, die een soort huiskamer van de 
vereniging is. Daarvoor is uitbreiding van 
het medewerkerscorps een noodzaak. En 
voor zover U daar nog niet bij bent, sluit U 
aan, wacht niet af en kom over de brug.”

HEEZE B3 EEN BIJZONDER 
ELFTAL???
In het novembernummer schrijft Jan 
Manders over Heeze B3, het elftal waarvan 
hij samen met Johan Martens leider was in 
dat seizoen. Een bijzonder elftal is het niet, 
schrijft hij. Toch hadden ze in de eerste 
thuiswedstijden nogal wat schampere 
opmerkingen van ‘betere’ elftallen moeten 
incasseren.

De mannen zouden zes wedstrijden op 
hun eerste overwinning moeten wachten, 
maar in de zevende wedstrijd kwam die 
dan eindelijk, met maar liefst 7-2 werd 
de eerste zege binnengesleept. Het 
team kreeg ook heel wat bijnamen zoals 
brandhout, stuntteam en sterrenteam. 
Volgens Jan lag daar niemand wakker 
van. “Daar proeven wij allen maar een 
tikkeltje jaloezie uit, omdat het in B3 zo fijn 
voetballen is.”

Jan voorspelde dat zijn elftal nog zou gaan 
verrassen en 22 punten zou gaan halen 
en 25 doelpunten zou gaan scoren. In een 
volgende ‘Link’ meer over dit ‘bijzondere’ 
elftal, dat zelfs Europees zou gaan spelen…
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BESTUREN IN 
BIJZONDERE TIJDEN
Een kleine twee jaar geleden had ik 
een eerste gesprek met Joep, toen 
in het kader van onze vaste rubriek 
Superpromotor. Ter opfrissing van 
ons geheugen, geef ik een kort 
resumé van dat artikel: Joep werd 
geboren in Oss en heeft in zijn jeugd 
bij TOP Oss gevoetbald, dat toen nog 
een amateurclub was. Hij ging niet 
over naar de senioren, maar begon 
met jiu jitsu, totdat rugproblemen 
hem noopte ook hiermee te stoppen.

Hij is werkzaam als private banker bij ANB/
AMRO Mees Pierson in de regio Den Bosch. 
Zijn vriendin, nu zijn vrouw, werkte in het 
Sint Anna ziekenhuis en daarom zijn ze in 
de buurt komen wonen, eerst in Geldrop 
maar nu al weer twaalf jaar in Heeze. 

Via de “geijkte” weg kwam hij bij de RKSV 
Heeze: zoon Thijs ging bij onze jeugd 
voetballen en pa werd leider/coach van 
zijn team en door buurman Fons Loots 
gepolst of hij wat meer voor de club wilde 
betekenen. Ja, en dus zes jaar lid van de 
Sponsorcommissie geweest, waarvan de 
laatste twee als voorzitter. Inmiddels heeft 
hij zelf ook het voetballen weer opgepakt, 
bij Heeze 11. 
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DE NIEUWE TAAK 
VAN JOEP IS TE
OMSCHRIJVEN
ALS SPECIALE
PROJECTEN...

In de tussentijd is er veel veranderd. Dat 
behoeft geen verdere uitleg, we hebben 
er allemaal last van. Geen of minder 
trainen, geen competitievoetbal meer, de 
nevenactiviteiten uit-/afgesteld en ga zo 
maar door. Het sociale contact staat op een 
uiterst laag pitje.

Toch zijn er zaken die gewoon doorlopen. 
Het onderhoud op het sportpark, zowel 
de gebouwen als de velden. Ook de 
bestuurlijke aangelegenheden blijven 
op ons afkomen, al is het wat minder. De 
contacten met de KNVB, maar zeker ook 

met de leden, zijn en blijven erg belangrijk. 
Juist nu we elkaar een stuk minder zien op 
het sportpark. 

EN DAN WORD JE GEVRAAGD 
VOOR HET HOOFDBESTUUR
Monique Moerenhout had te kennen 
gegeven met haar rol in het hoofdbestuur 
te willen stoppen. Joep zelf voelde zich 
in de Sponsorcommissie wat minder tot 
zijn recht komen en liet dat aan anderen 
over. Eén en één = drie. Joep werd door 
onze voorzitter gevraagd of hij er iets voor 
voelde om de plaats van Monique in het 
bestuur over te nemen. En zo geschiedde. 

De nieuwe taak van Joep is te omschrijven 
als “Speciale Projecten”, zoals de aanleg 
van een kunstgrasveld (in samenhang met 
het Masterplan Lambrek) en verduurzaming 
van het sportcomplex. Dat laatste is veel 
omvattend en de in gebruikname van b.v. 
zonnepanelen voor de energievoorziening 
maakt daar deel van uit. 

Door de coronamaatregelen loopt het 
allemaal anders als onder normale 
omstandigheden, dat is wel duidelijk. Maar 
of dat makkelijker of moeilijker is, kon Joep 
niet zeggen. Hij heeft natuurlijk alleen 
de huidige gang van zaken meegemaakt. 
Een paar fysieke vergaderingen, maar 
later steeds meer via MS Teams. Het is wel 
zaak om duidelijke afspraken te maken, 
zodat iedereen weet wat er van hem/
haar verwacht wordt. Op zich is daar niets 
mis mee, maar of het straks na Corona 
makkelijker wordt, valt nog te bezien. 
Misschien wel gezelliger, als je elkaar weer 
in levenden lijve ziet en hoort. 
En daar kijken we natuurlijk met zijn allen 
smachtend naar uit.

NIEUW BESTUURSLID JOEP SWAANS
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zelf zijn UEFA B-diploma. Jack kwam heel 
veel bij mijn trainingen en wedstrijden 
kijken en begeleidde mij op een prettige 
manier. Jack liet mij alles doen. Hiermee 
bedoel ik dat Jack vooraf wel wist dat 
mijn training niet helemaal goed zou 
zijn, maar door mij fouten te laten maken 
en deze te bespreken, kon ik daar erg 
veel uithalen. Trainen is tenslotte een 
ervaringsvak.” Jasper: “De hulp van mijn 
praktijkbegeleider Fred Weiss, die in de 
JO19-1 ook mijn eigen trainer was, was 
erg fijn. Hij gaf mij veel advies en dit hielp 
mij de cursus succesvol af te ronden. Ook 
kon ik samen met Ruud veel sparren en 
discussiëren.” 
 
HOE LANG ZIJN JULLIE AL 
ACTIEF ALS JEUGDTRAINER?
Wat doe of deed je nog meer binnen de 
club? Ruud begint: “Dit is alweer mijn 10e 
seizoen als jeugdtrainer, iets wat ik vroeger 
nooit wilde, maar toen ik 16 was en ik zelf 
niet meer kon voetballen door een hoop 
blessureleed ben ik trainer geworden om 
toch iets met voetbal te blijven doen. 
Inmiddels is training geven mijn grootste 
passie. Ik kijk liever uit naar de wedstrijd 
van zaterdag van mijn JO15-1 dan mijn 
eigen wedstrijd op zondagochtend (al 
vind ik zelf spelen ook erg leuk natuurlijk!) 

Om maar eens met een cliché te 
beginnen: de jeugd heeft de toekomst. 
En als deze jeugd dan ook nog eens 
getraind wordt door jongens die nog 
niet zo lang geleden zelf in de jeugd 
speelden, zit het wel goed met die 
toekomst! Onlangs haalden Jasper Hijdra 
(21), trainer van onze JO13-1 en Ruud 
Leijssen (26), trainer van onze JO15-1, 
hun UEFA C-licentie; een “papiertje” 
waarmee ze mannenselectieteams t/m 
vierde klasse, hoofdklasse vrouwen en 
jeugdteams (O19 t/m vierde divisie, O17 
t/m eerste divisie en O15 t/m tweede 
divisie) mogen trainen. LINK wilde deze 
twee echte clubmensen in de spotlights 
zetten en interviewde beide, uiteraard 
op gepaste afstand! 

Natuurlijk willen we eerst weten wat 
deze cursus precies inhield. De cursus 
was gericht op het geven van training, 
analyseren van wedstrijden en begeleiden 
van spelers. Het was een mix van theorie 
en praktijk. Het theoriegedeelte bestond 
uit hoe om te gaan met de verschillende 
leeftijden van de jeugdcategorieën, de 
opbouw van een training en de analyse 
van een wedstrijd. Daarna volgde het 
praktijkgedeelte waarbij verschillende 
cursisten steeds een deel van een training 
verzorgden. Daarop werd dan feedback 
gegeven. Ruud vond de cursus best 
lastig: “Ik heb drie seizoenen geleden de 
pupillencursus bij Dommelen gedaan. De 

GEDIPLOMEERDE 
JEUGDTRAINERS

overstap van die cursus naar deze UEFA 
C-Youth was een grote overstap in mijn 
ogen. Bij de UEFA-C cursus ga je echt leren 
hoe je doelgericht en wedstrijdgericht 
kan trainen. Zo heb ik geleerd hoe ik een 
bepaalde speelwijze op een methodische 
manier kan trainen (van makkelijk naar 
moeilijk) en dat verspreid over een 
bepaalde periode. In de speelwijze die 
jij graag wilt zien, gaat er tijdens een 
wedstrijd wellicht iets niet goed en je 
tegenstander reageert op jouw manier van 
spelen bij balbezit en bij geen balbezit. 
Tijdens het analyseren van wedstrijden 
leer je om die patronen te zien en daarop 
je speelstijl dus te verbeteren. Tel daarbij 
op dat je nog rekening moet houden 
met de leeftijdskenmerken van een 
leeftijdscategorie, dan heb je een hele kluif 
aan het maken van een ‘’goede’’ training!”

Jasper vat het kort samen: “Uiteraard 
herken ik wat Ruud zegt, maar persoonlijk 
vond ik de cursus niet erg lastig. Het kostte 
wel enorm veel tijd om elke training tot 
in detail uit te werken op papier.”  Beide 
trainers zijn ook uitstekend begeleid 
door twee zeer ervaren rotten. Ruud: 
“Jack Nijs is tijdens mijn cursus mijn 
praktijkbegeleider geweest. Jack heeft 
veel ervaring in het trainersvak en heeft 
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Verder ben ik nog actief geweest bij de 
LINK, Clubdag, voetbalschool en ook 
ben ik nu voorzitter van het El Grisio 
voetbalkamp. Jasper: “Dit is mijn 7e 
seizoen als jeugdtrainer. Ik ben zelf actief 
als voetballer in de selectie en ik begeleid 
de jeugdredactie van de LINK. Verder 
heb ik geholpen met het opzetten van de 
voetbalschool vorig jaar.

HOE BEREID JE JE
TRAININGEN VOOR?
Heb je trainingen rondom bepaalde 
thema's en/of pas je je trainingen aan 
aan de behoefte van je team? En is 
dit veranderd na het behalen van je 
diploma? Ruud: “We hebben van de KNVB 
een programma gekregen waarmee je 
trainingen kunt voorbereiden en dat 
programma werkt best prettig. Al vind ik 
het soms ook prettig om gewoon ouderwets 
pen en papier te gebruiken. Ik ben 
sinds deze cursus als trainer enorm veel 
veranderd. Het grote verschil is dat ik nu 
veel meer wedstrijdsituaties probeer terug 
te brengen in de wedstrijd. Bijvoorbeeld: 
de keeper van de tegenpartij gaat de bal 
naar de centrale verdediger spelen. Wat 
gaan mijn spitsen dan doen? En wat doen 
mijn middenvelders? Voorheen trainde 
ik gewoon 14 spelers tegelijkertijd en ik 
husselde gewoon met posities. Nu kies ik 
een thema waar mijn spelers behoefte aan 
hebben, iets wat bijvoorbeeld niet goed 
gaat tijdens de wedstrijd. Dan kies ik vier 
spelers die specifiek mijn aandacht krijgen 
tijdens de training.

Zo had ons team eerst erg veel moeite 
met opbouwen op eigen helft. Dan kies 
ik dus spelers uit die dat op zaterdag ook 
moeten doen en zo ga je aan de slag.  Als 
ik zie wat voor progressie mijn spelers 
boeken, dan kan je niets anders zeggen 
dan dat de cursus zijn vruchten afwerpt. 
Jasper vult aan: “Ik heb zelf een tactisch 
periodiseringsschema gemaakt dat ik 

afwerk tijdens een seizoen. Hierin staat 
van week tot week beschreven met welke 
doelstelling er getraind wordt. Hierdoor 
komen alle spelelementen die ik belangrijk 
vind duidelijk naar boven, Ook zit er 
een opbouw in de trainingen tijdens het 
seizoen. Binnen dit schema is er nog plek 
voor vrije trainingen en pas ik de trainingen 
naar behoefte aan op basis van de gekozen 
doelstelling. Mijn manier van training geven 
is op het gebied van stilleggen tijdens de 
training best wat veranderd. Ik heb dankzij 
de docent en medecursisten veel geleerd 
door het te zien en proberen tijdens de 
praktijklessen.”

HOE DENK JE DAT JULLIE 
SPELERS JULLIE OMSCHRIJVEN? 
En jullie medeleiders / assistent-trainers?  
Jasper is hier duidelijk in: “De spelers die 
ik training geef, zullen mij omschrijven 
als erg fanatiek, enthousiast, serieus 
en ook in voor een lolletje buiten de 
trainingsvormen/wedstrijden om. Mijn 

IK KIJK LIEVER UIT NAAR 
DE WEDSTRIJD VAN
JO15-1 DAN MIJN EIGEN 
WEDSTRIJD OP ZONDAG...

TOPTRAINERS
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medeleiders/assistent-trainers zullen mij 
behoorlijk gelijk beschrijven als de spelers 
die ik training geef. Sommigen zullen me 
trouwens ook als een beetje doorgeslagen 
omschrijven. Dit heeft te maken met de 
manier waarop ik wil dat er gevoetbald 
wordt. Alles wordt tot in de puntjes 
voorbereid en de speelwijze die ik over wil 
brengen, is heel duidelijk.

Ik wil dat het team dat ik training geef, 
leuk voetbal speelt waar de supporters 
(en ik) graag naar kijken. Dit houdt ook 
in dat ik dit ten koste van alles wil zien. 
Op het scorebord winnen is voor mij niet 
belangrijk. Ik wil dat we winnen op het 
gebied van beter en attractief voetballen. 
Hier heb ik vaak discussies over met 
anderen maar ik ben enorm eigenwijs, 
haha.” Ruud heeft wat meer moeite met 
deze vraag: “Pff, ik denk in ieder geval dat 
de spelers het goed naar hun zin hebben. 
De opkomst is altijd goed en het is een 
fanatiek en ijverig team. Mijn collega-
trainers zijn heel prettig in de omgang. In 
principe ben ik de hoofdtrainer, maar we 
doen wel alles samen. Het is niet zo dat ik 
altijd maar de training doe en zij de hoedjes 
klaar zetten. Vaak delen we  een training 
op. Dan doen zij een deel en ik pak dan het 
tactische gedeelte. We zijn één team en 
dat werkt prettig.” 

WAT IS ER ZO LEUK
OM JEUGD TE TRAINEN?
Volgens Ruud is het allerleukste de 
band die je opbouwt met de spelers. 
“Ze waarderen je en maken graag een 
dolletje met je. Ik vind het ook altijd leuk 
om een langere periode bij hetzelfde 

team te zitten. Je bouwt samen een 
hechte vriendschap op ondanks onze 
leeftijdsverschillen. De spelers voelen ook 
als vrienden! Ik ben daarin ook gewoon 
mezelf. Ik ben dezelfde Ruud die op zondag 
bij Heeze 8 voetbalt en dezelfde Ruud die 
op zaterdagavond een biertje drinkt. Het 
mooie van een aantal jaar samen zijn, 
is dat je kinderen letterlijk en figuurlijk 
ziet groeien. We hebben in 2019 met de 
JO13-1 (nu dus JO15-1) de disctrictbeker 
gewonnen in een finale die zo zou passen 
in een Hollywood blockbuster. Als je zulke 
successen kan delen met elkaar, dan zijn 
dat momenten die je je hele leven niet 
meer vergeet. Over een aantal jaar komen 
ze misschien op zondagochtend een potje 
mee voetballen bij mij als het achtste een 
spelerstekort heeft. En als ze straks oud 
genoeg zijn: mee de kantine in!

Dat heb ik nu met het huidige Heeze 10: 
ik begon met Heeze 10 in de JO15-3 tot 
de JO19-2. Dit jaar is hun eerste jaar bij 
de senioren en we hebben een onderlinge 
oefenwedstrijd gespeeld. Natuurlijk wilden 
de oude pupillen de ‘’oefenmeester’’ even 
op zijn nummer zetten. En het lukte ze dik 
verdiend ook nog. De manier waarop we 
hierom kunnen lachen en nu nog steeds 
met elkaar omgaan, is de reden dat trainer 
zijn zo verschrikkelijk mooi is.  Hetzelfde 
geldt voor JO15-1. Ze komen soms in de 
barre kou bij mij op zondagochtend kijken. 
JO15-1 spelers die om 10.00 bij hun trainer 
komen kijken in de 6e klasse reserve 649. 
Dat is prachtig toch?! Het is positieve 
feedback als ze dat doen. Het geeft mij 
op het veld een enorme energieboost. 
Toen ik mijn diploma behaalde, heb ik 
van het team en zelf persoonlijk van een 
aantal spelers een presentje gekregen. 
Dit soort waarderingen is niet terug te 
betalen met een zogenaamde perfecte 
voetbalwedstrijd. Jasper vindt het ook 
geweldig om met jeugdspelers aan de gang 
te gaan. “De groep die ik training geef, vind 
ik momenteel super prettig, ze zijn enorm 

gemotiveerd, kunnen erg goed voetballen 
en zijn leergierig. Dit is natuurlijk kicken 
voor een trainer! Het leukste om te zien 
is wanneer je ziet dat de spelers die je 
training geeft ook daadwerkelijk beter 
worden. Het proces dat je met de spelers 
meemaakt vanaf het begin van het seizoen 
tot aan het einde van het seizoen is enorm 
mooi als de vooruitgang zichtbaar is. 

Binnen het team dat ik nu training geef, 
is al een enorme ontwikkeling te zien en 
de spelers worden stuk voor stuk beter 
(sommige zie je bijna letterlijk per training 
beter worden). Dit seizoen verloopt door de 
coronacrisis natuurlijk anders dan verwacht 
en helaas kunnen we geen wedstrijden 
spelen. Voor de coronastop hadden we 
met enorm leuk voetbal goede resultaten 
geboekt. Momenteel spelen we iedere 
zaterdag een onderlinge competitie binnen 
de JO13-1 (Dit houdt in dat we steeds 
andere teams maken en de spelers punten 
krijgen per wedstrijd.) Hieruit komt aan het 
einde van de coronaperiode een individuele 
winnaar.

Ook organiseer ik hooghouduitdagingen 
met de spelers. Hierbij is het leuk om te 
zien dat de spelers een betere techniek 
krijgen, bijvoorbeeld vaker kunnen 
hooghouden en zichzelf hierin blijven 
verbeteren. Tijdens de trainingen krijgen 
ze soms de tijd om dit hooghouden te 
oefenen. Zodra iemand zijn beschreven 
doel haalt qua aantal keer hooghouden, 

hoort iedereen dat door het enthousiasme. 
Dit beschrijft dus hoe leuk/gemotiveerd de 
huidige spelersgroep is!”

ZIJN DE HEREN OOK 
GEÏNTERESSEERD IN HET 
TRAINEN VAN EEN ANDER TEAM 
DAN DE JO13-1 (JASPER) EN
JO15-1 (RUUD)?
Ruud: “Vast wel ooit, maar ik hoop dat 
ik met deze groep nog een aantal jaar 
door kan en mag. Ik vind dat ik een erg 
leuke en goede groep heb. Zolang onze 
samenwerking nog goed is en zij willen 
nog niet van mij af, hoop ik nog tot JO19 
bij deze groep te blijven en dat we dan nog 
meer mooie momenten mogen meemaken 
samen.

Echter, ik ben wel iemand die het belangrijk 
vindt dat spelers zich goed ontwikkelen. 
Als ze bij een andere trainer beter af 
zouden zijn, ben ik de eerste die een pas 
op de plaats maakt. Jasper: “Net voor de 
winterstop heb ik een aantal keer training 
gegeven aan de MO15-1/MO15-2. Van 
tevoren had ik nooit bedacht dat dit zo 
goed zou bevallen. Ook heb ik tijdens mijn 
cursus training gegeven aan de JO19-1 en 
JO17-1 van Heeze en verschillende andere 
jeugdteams bij andere clubs. Zelf bevalt me 
dit enorm goed omdat ik op deze manier 
leer omgaan met allerlei verschillende 
spelersgroepen. Elke groep vraagt om een 
andere aanpak en hier leer ik als trainer 
enorm veel van. Ook bevalt het me goed 

IK WIL DAT HET TEAM 
LEUK VOETBAL SPEELT 
WAAR DE SUPPORTERS 
GRAAG NAAR KIJKEN
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om al deze beschreven groepen training te 
geven, dus, ja, in de toekomst zou ik graag 
nog andere jeugdteams trainen!

HOE ZIE JE JE EIGEN TOEKOMST 
ALS JEUGDTRAINER?
Beide heren zijn op dit moment vooral 
erg tevreden met onze eigen club en de 
functie die ze bekleden. Jasper vindt zijn 
toekomst als jeugdtrainer dan ook lastig te 
beschrijven. “Ik hoop over twee seizoenen 
de cursus UEFA B Youth te volgen en 
uiteraard vervolgens met succes af te 
ronden. Als vereiste om toegelaten te 
worden tot deze cursus moet ik volgend 
jaar een oudere leeftijdsgroep training 
geven.” Aan ambitie duidelijk geen 
gebrek! Ruud vult aan: “ ’t Lambrek voelt 
voor mij als een tweede thuis en ik hoop 
dat onze club nog lang kan genieten 
van getalenteerde spelers.  Ik hoop mijn 
steentje nog bij te kunnen dragen aan 
het opkrikken van het niveau van de 
jeugdopleiding, zowel van selectie- als 
niet-selectieteams, want die laatste zijn 
ook belangrijk. Mocht ooit een mooie 
uitdaging op mijn pad komen, dan pak ik 
die kans met beide handen aan, al zou 
het een moeilijke beslissing zijn om mijn 
tweede thuis te verlaten. Maar zo ver zijn 
we nog niet! Ik moet nog veel leren en 
Heeze is een prima leerschool voor mij. Dus 
de ambitie om hogerop te gaan is er zeker. 
Maar als het niet zo is, dan is het zeker niet 
het einde van de wereld!”

IS ER EEN VERSCHIL TUSSEN DE 
JEUGD VAN NU EN TOEN JIJ DE 
LEEFTIJD VAN JE SPELERS HAD?
Jasper denkt eens goed na, maar komt 
dan tot de conclusie dat hij zich enorm 
weinig herinnert van zijn periode als JO13 
speler/D-pupil. “Wel denk ik dat de huidige 
lichting van mij vrij gelijk is met toen ik 
er speelde, voor mij is dit namelijk pas 8 
jaar geleden.”Ruud heeft heel duidelijk 
zijn mening hierover: “Ik heb het idee dat 

er nu een stuk minder sociale controle 
op elkaar is. Toen ik jeugdspeler was, was 
er vaak ‘’discussie‘’ op het veld: elkaar 
scherp houden en corrigeren. Ik had 
vroeger teamgenoten naar wie je gewoon 
luisterde in het veld. Op een of andere 
manier heb ik de indruk dat dat stuk minder 
aanwezig is, waarschijnlijk omdat ik nog 
van de generatie voetballers ben die nog 
gewoon buiten voetbalde als we niet op het 
sportpark waren, ook bij slecht weer. Toen 
hadden we ook nog geen smartphones!.  
Ik vind de uitspraak ‘’Vroeger was alles 
beter’’ wel misplaatst. Natuurlijk waren 
bepaalde zaken vroeger anders en werden 
dingen anders aangepakt en opgelost. De 
jeugd zit inderdaad veel op de telefoon en 
spelcomputers, maar het zijn de ouders 
die het toelaten. Bovendien kan er met 
telefoon en computer tegenwoordig zoveel 
dat het voor de huidige jeugd de nieuwe 
manier is van communiceren. Het is zoals 
het is.”

HET LAATSTE WOORD
Ruud wil tot slot nog wel wat meegeven. 
“Ik hoop dat de ouders die ook trainer zijn 
en een jeugdspeler als assistent-trainer 
hebben die ook echt gebruiken als trainer. 
Laat een jeugdspeler van de O13 of O15 
een keer een training geven aan een 
pupillenteam! En ook Jasper wil nog wat 
kwijt:  Ik wil nog even zeggen dat ik het erg 
waardeer dat de club de door mij afgeronde 
opleiding mogelijk heeft gemaakt!
En daarmee sluiten we (deel 1 van) dit 
dubbelinterview af. Het mag duidelijk zijn 
dat we als club trots mogen zijn op twee 
zeer gedreven en ambitieuze jeugdtrainers. 
Hopelijk volgt er, als de omstandigheden 
het toelaten, nog een deel 2, want we 
zijn ook nieuwsgierig hoe deze trainers al 
hun kennis in de praktijk brengen op een 
wedstrijddag en we zullen dan ook ingaan 
op de meningen van de betreffende spelers 
en mede-trainers. Wordt dus hopelijk 
vervolgd!

TOPTRAINERS
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

JUBILARISSEN 2021
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Piet Schenkels
Jan van de Laar

Jan van Hooff

Jo Bosmans

Hans van Lierop
Henk Smulders

Nico van der Palen
Sjef Schenkels

Ad van Breda
Michael Deelen
Yori Eichhorn
Harrie Essing

Derk Faes
Teun Faes 

Toon van Gaal 
René Kuijten

Ronnie van Stiphout
Michiel Thurlings

Ronnie van der Weide
Paul Weiss 

BESTE JUBILARISSEN, 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 

Graag zouden wij onze jubilarissen gehuldigd hebben op onze 
nieuwjaarsreceptie. Helaas kon de nieuwjaarsreceptie wegens 
corona niet doorgaan. Huldigingen hebben nog niet kunnen 
plaatsvinden. Op een later moment komen we er op gepaste 
wijze op terug.
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HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN
STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

Breaking news! De geschiedenisboeken moeten 
herschreven worden. Vergeet Gandhi, Isaac 
Newton is even niet belangrijk meer, ook Martin 
Luther King moet wijken. Allemaal nobele 
mensen van naam en faam, maar ze worden 
allen overtroffen door Mads Bech Sørensen. Wie? 
Mads Bech Sørensen, speler van fc Brentford. 
Hij verdient een prominente plaats in de 
geschiedenisboeken. Ik heb lang moeten zoeken, 
maar ik heb er een gevonden: een profvoetballer 
zonder tatoeage! Mads is nu de nummer 1 van 
de planeet. Ik ga hem voordragen voor een 
Nobelprijs. Voor welke categorie weet ik nog niet, 
maar dat komt wel goed. Ook zal ik voorstellen 
dat hij Queen Elisabeth gaat opvolgen.

Ik weet nagenoeg niets van de voetbal-
kwaliteiten van deze Mads Bech Sørensen, maar 
hij heeft geen tattoo. In de hoogste liga’s van 
alle Europese landen kon ik geen speler vinden 
zonder inktvlekken. Mads staat momenteel met 
zijn club op de zesde plaats in de 2e Engelse 
divisie. Ik heb er alle voetbalsites op nagekeken, 
YouTube, Instagram, noem maar op, maar nee, 
geen tattoo bij ons rolmodel te ontdekken. Nou 
ja, rolmodel, hij heeft de uitstraling van yoghurt 
die ruim over de datum is, maar dat doet er nu 
even niet toe. Ik stond op het punt om onder 
een steen te gaan liggen, maar net op tijd zag 
ik dat er een toekomst is. Zoals Graziano Pelle 
er in zijn eentje voor gezorgd heeft dat de hele 
voetbalwereld en de rest van het universum weer 
een scheiding in zijn kapsel heeft aangebracht, 
zo kan wellicht ook onze Mads voor een 
ommekeer zorgen: tattooloos betaald voetbal.

Tattoos zijn simpelweg een uiting van ordinaire 
wansmaak (voor klachten kunt u weer terecht bij 
onze Commissie Normen en Waarden). En dan 
heb ik het nog niet over de domheid van onze 
inktklanten. Zo ben ik tattoos tegengekomen 
met spelfouten (Jordy Clasie), spelers met 

tattoos van  namen van ex-vriendinnen, tattoos 
van kampioenstitels die niet behaald werden 
en een speler met een afbeelding van zichzelf 
(Leroy Sané). In Engeland loopt een fan van 
Man. Utd. rond met het embleem van zijn club 
op zijn bovenarm vergezeld van de tekst “You’ll 
Never Walk Alone”. Dat is de tekst van het 
lijflied van aartsvijand Liverpool! Dat is zoiets 
als een afbeelding van je vrouw met daaronder 
de naam van je vriendin. Doorgaans kun je dan 
zes maanden in de garage gaan slapen. En wat 
bezielt een voetballer om een horrorclown op 
zijn lijf te tatoeëren? Misschien een metafoor 
voor zijn schrikbarend slechte spel. De tattoo 
van de Poolse keeper Artur Boruc is te eng om 
te beschrijven; die moet je zelf maar even gaan 
bekijken.

En dan is daar nog die fan van Andy Cole die 
een afbeelding van .... Andy Cole op enkele 
centimeters van een zeker lichaamsdeel heeft 
aan laten brengen. Ik ben benieuwd wat zijn 
vrouw daarvan vindt. Ik heb er begrip voor dat 
zij haar man om deze reden verlaat. Hopelijk 
neemt ze de kinderen mee. Tja, zelfs Messi heeft 
een tattoo. Je kent die wel. Hij had ook gewoon 
een zwarte sok bij de Hema kunnen kopen. Voor 
5 euro heb je er een rookworst bij. Een tattoo 
op een kaal hoofd lijkt ook al geen goed idee. 
Zo loopt er een vent rond met op zijn kop de 
tekst: “Ajacied tot in de kist”. Als die gast in de 
verkeerde wijk van Rotterdam gaat wandelen, 
kan dat wel eens eerder gebeuren dan hij denkt. 

Ik ga nu een onderzoek instellen naar de spelers 
van onze vereniging. Bij de jeugd zit het wel 
goed. Bij de senioren ben ik daar niet helemaal 
zeker van....

Graspol

ZES MAANDEN
IN DE GARAGE

COLUMN
TEKST: GRASPOL
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REACTIES GEVRAAGD
Wie was erbij toen de JO13-2 kampioen werd in 
seizoen 2016-17? Wie wil zijn/haar verhaal delen met 
de LINK? Misschien wat tips: Was het een spannende 
ontknoping? Hoe kijk je op dit moment terug? Hoe 
hebben jullie het kampioenschap gevierd? Waren er 
veel supporters?

Mail je reactie naar link@rksvheeze.nl. We willen hier 
een artikel over maken voor een volgende LINK. Wij 
kijken uit naar veel reacties! Ook leiders en ouders 
mogen een reactie geven. Graag zelfs!

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. We moeten volhouden. En handelen naar 
de maatregelen zolang nodig. Er komt zeker 
een tijd dat we weer lekker allemaal kunnen 
voetballen! Blijf gezond en houd vol! 

Voor actuele informatie: zie onze website.

JEUGDREDACTIE
TEKST: DAAN DIJSTELBLOEM

De eerste mensen zijn gevaccineerd: een 
stap in de goede richting. Reden genoeg 
om eens een keer positief vooruit te 
denken, want er komen nog heel leuke 
voetbaltijden aan dit jaar.

Bijna een jaar geleden schreef ik dat het EK 
misschien niet door zou gaan. Het toernooi 
zou zes maanden geleden plaatsvinden en 
nu zitten we nog maar zes maanden van 
het uitgestelde EK af. Voor je het weet, gaat 
heel Nederland van de coronasfeer weer 
in de oranjesfeer. Of het toernooi nou met 
of zonder publiek wordt gespeeld, het is 
en blijft een maand vol topvoetbal. Dit is 
natuurlijk sowieso al een mooi vooruitzicht.
Ook de titelstrijd van de Eredivisie is dit jaar 
ontzettend spannend. Verschillende teams 
die nog kans maken op het kampioenschap. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in 
Engeland en Italië zijn er nog meerdere 
kanshebbers. De tweede seizoenshelft 

VOETBAL-
VOORUITZICHTEN

belooft dan ook een heel leuke te worden. 
Mede doordat er nog Nederlandse teams in 
Europa uitkomen, is ook de Europa League 
dit jaar een stuk leuker.

Een van de mooiste vooruitzichten is 
natuurlijk om eindelijk weer naar het stadion 
te mogen. Het zal nog even duren, maar dan 
kan er eindelijk weer genoten worden van de 
sfeer en het voetbal vanaf de tribune.

Allemaal mooie vooruitzichten, maar het 
liefste wil iedereen gewoon weer lekker 
naar ’t Lambrek. De tijden van feesten en 
wedstrijden spelen zullen snel weer komen. 
Dat is nog eens mooi om te weten. Op naar 
een voetballend 2021!
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Zie jij jezelf later nog een andere functie 
hebben bij de club?
“Ik zou natuurlijk, als het lukt met studeren 
en werken, willen voetballen bij het eerste 
van Heeze. Als ik nog blijf voetballen, lijkt 
het me wel leuk om nog iets voor de club 
te blijven betekenen. Als ik dan iets zou 
gaan doen voor de club dan zou dat wel 
iets zijn met scheidsrechters. Bijvoorbeeld 
scheidsrechters begeleiden, helpen of de 
scheidsrechtercursus geven.”

Heb jij nog tips voor jongens of meisjes 
die later zelf scheidsrechter willen 
worden?
“Sluit jezelf af van andere mensen die 
jou het leven moeilijk willen maken en 
doe lekker je eigen ding en fluit waar jij 
je goed bij voelt. Jij bent de baas in het 
veld, je moet het andere mensen niet 
laten bepalen. Een praatje maken voor de 
wedstrijd is trouwens ook wel handig, dan 
zijn de trainers vaak wat minder boos in de 
wedstrijd.”

Robin Bancken (16) speelt zo lang als hij 
zich kan herinneren al voetbal. Hij heeft 
tot nu toe in alle leeftijdscategorieën 
gespeeld en hoopt later ook in het eerste 
van Heeze te kunnen spelen. Naast het 
voetballen doet Robin meer voor de 
voetbalclub. Daarom werd het tijd om 
eens met hem te gaan praten!

Wat doe je allemaal naast het voetballen 
bij RKSV Heeze?
“Ik fluit zelf wedstrijden op een groot veld 
en ik zorg voor de scheidsrechterplanning, 
dus ik zorg ervoor dat er bij iedere wedstrijd 
bij Heeze een scheidsrechter aanwezig is.”

Zelf fluit je dus wedstrijden, heb jij 
bepaalde ambities in het zelf fluiten van 
wedstrijden?
“Ik ben natuurlijk ook begonnen met het 
fluiten van de F’jes en de E’tjes en heb me 
zelf in de loop der jaren steeds omhoog 
‘gefloten’. Ik heb niet de ambitie om 
professioneel te fluiten, maar het lijkt me 
wel leuk om steeds hogere teams te fluiten. 
Misschien dat ik toch nog een KNVB-cursus 
wil doen zodat ik ook verschillende divisies 
kan fluiten, zodat ik bijvoorbeeld ook een 
keer het eerste van Geldrop of Heeze kan 
fluiten.”

Wat vind jij het leukste aan het fluiten 
van wedstrijden?
“Het feit dat je echt nodig bent, want 
zonder jou kunnen ze niet spelen, vind ik 
leuk. De mensen zien voetballen, zorgen 

INTERVIEW 
MET ROBIN 

BANCKEN

Wat vind jij ervan dat iedereen een 
spelregelbewijs moet halen?
“Ik vind het wel handig, want meestal 
weten de scheidsrechters de regels beter 
dan de spelers en daar ontstaan dan 
nog wel eens discussies over. Wanneer 
iedereen het spelregelbewijs moet halen, 
denk ik dat er minder discussies en ruzies 
komen over de regels, omdat de spelers en 
de scheidsrechter dezelfde regels hebben 
geleerd.”

Vind jij dat er in Heeze genoeg 
scheidsrechters zijn?
“Ja, iedereen moet in de D’tjes namelijk een 
twee- of driedaagse scheidsrechtercursus 
volgen en dan een paar wedstrijden fluiten 
op een klein veld bij de F’jes en de E’tjes. 
Wil je naar een groot veld dan moet je nog 
een aparte cursus doen, maar daar haken 
de meeste mensen af. Er blijven maar een 
paar mensen over die ook op een groot veld 
gaan fluiten, want op een klein veld vinden 
ze het vaak nog leuk om te fluiten, maar 
op groot veld vinden ze het vaak minder 
leuk. Op het grote veld gaat het er ook wat 
fanatieker aan toe dan op het kleine veld, 
dat is een reden waarom veel mensen 
afhaken.”

dat alles goed verloopt in een wedstrijd, 
de praatjes met spelers en trainers vind ik 
belangrijk, maar zeker ook leuk. Zo krijg je 
toch wat interactie met die mensen.”

Wat voor soort wedstrijden fluit jij het 
liefst?
“Op dit moment mag ik veel fluiten bij 
Heeze. Het liefst fluit ik de JO15-1, dat zijn 
op het moment de oudste kinderen die ik 
mag fluiten. Dat komt omdat zij op groot 
veld spelen, het gaat het snelst en het is 
voetballend gezien wat uitdagender voor 
mij dan de wat jongere kinderen.”

Heb jij ooit een wedstrijd gefloten die je 
niet snel meer vergeet?
“In de vijf jaar dat ik nu fluit heb ik veel 
wedstrijden gefloten. Het zijn geen hele 
wedstrijden die ik niet snel zou vergeten, 
maar wel bepaalde incidenten in de 
wedstrijden die ik niet snel vergeet. Het is 
soms toch hard tegen hard en dan spelen 
emoties een grote rol. Bijvoorbeeld als de 
tegenstander of Heeze zelf commentaar 
heeft op mijn fluitgedrag en dan hun 
grote mond opentrekken naar mij. Of het 
natrappen van spelers. Het is vooral de 
tegenstander van Heeze die een grote 
mond heeft of natrapt, maar soms ook wel 
eens teams van Heeze zelf.” 

Het plannen van wedstrijden, hoe ben je 
daarvoor benaderd om te doen?
“Mijn vader (Peter Bancken, red.) regelt veel 
zaken van de jeugd bij de club, dus hij weet 
wel wat er speelt binnen de club. Degene 
die het eerst plande, kon het niet meer 
doen, dus kwam de functie vrij. Mijn vader 
zei toen tegen mij dat ze graag iemand 
wilden hebben die zelf ook bij de club 
speelt en vaak onder mensen is. Toen ik dat 
hoorde, leek mij het leuk om te doen en ik 
doe het nu graag, zo help ik de club ook een 
beetje.”
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