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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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Op het moment van verschijnen van 
deze LINK, zal het voetbalseizoen zowat 
ten einde zijn. Als het goed is, zullen we 
dan ook snel bezig zijn met de aanleg 
van kunstgras. Het aanbestedingsproces 
bij de gemeente loopt en men belooft 
ons nog steeds dat we in juni met de 
aanleg beginnen. Ondertussen hebben 
we ook een leverancier voor LED-
verlichting gekozen. Het plan is om 
dat uiterlijk in september gerealiseerd 
te hebben. Dan zullen veld 2 t/m 6 
verlicht zijn en hebben we dus én een 
kunstgrasveld én een extra verlicht veld 
(veld 2). Dat betekent dat we dan echt 
meer capaciteit hebben voor trainingen 
en minder afgelastingen.

Dit brengt me op het totale wensenlijstje 
voor onze accommodatie. Kunstgras en 
LED-verlichting stonden daarop bovenaan, 
maar nu kunnen we ook de volgende 
stappen gaan plannen. Dat doen we nu 
pas, omdat we meer duidelijkheid hebben 
over de financiële consequenties van met 
name kunstgras. Die vallen dusdanig mee, 
dat we ook ruimte hebben voor meerdere 
investeringen. Ik zal het lijstje hier nu 
nog niet gaan noemen, want daar wordt 
nog de laatste hand aan gelegd onder 
leiding van Joep. Maar voorbeelden zijn: 
(naast de belijningsrobot die we al wel 
hebben aangeschaft) een pannaveld, een 
tractor voor onderhoud, geluid en wifi, 
verbeterde toegangspoort, zonnepanelen/
energiebeleid enz. 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

DRUKKE
MAANDEN

Ja, ik weet dat mensen soms denken: 
waarom kan dat allemaal niet sneller?
Maar de realiteit is dat we vooral goed op de 
centen moeten passen en dat we met onze 
vrijwilligers ook niet alles tegelijk kunnen. 
Maar: blijf verbeteringen aandragen en 
vraag ook na waarom bepaalde dingen nog 
niet gebeurd zijn.

Tot slot nog een woordje voor de 
vrijwilligers. Ook dit jaar zijn er weer 
veel mensen betrokken geweest bij het 
draaiende houden van onze vereniging, 
waarvoor onze hartelijke dank. We zien 
wél, dat we steeds vaker met de geldbuidel 
moeten rammelen om bepaalde taken 
te laten verrichten. Soms is dat geen 
probleem, maar soms leidt het ook weer 
tot scheve gezichten. Dat is eigenlijk het 
grootste probleem dat we hiermee gaan 
krijgen. Er zijn mensen die een vergoeding 
willen, omdat anderen een vergoeding 
krijgen en niet omdat ze vinden dat ze dat 
verdienen. Dat is wel jammer, maar daar 
zullen we zo goed mogelijk mee omgaan.

Op naar een nieuw seizoen.

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

Tot ziens op het Lambrek.
Paul Krieckaert
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VAN DE VIN RAMEN 
EN KOZIJNEN

EEN GESCHIEDENIS IN HET KORT

Door inspanningen van onze 
sponsorcommissie is de RKSV Heeze 

bijzonder verheugd met de verbintenis 
die zij sinds kort is aangegaan met 

het familiebedrijf Van de Vin ramen 
en kozijnen als sponsor van onze 

vereniging. Als blijk van waardering 
bieden wij het bedrijf onderstaand een 
podium in ons LINK-magazine om zich, 

voor zover nodig, nader te introduceren 
in de vorm van een korte geschiedenis 

van het familiebedrijf.

BURG. SERRRARISSTRAAT
Vanuit een bescheiden timmerwerkplaats, 
gelegen aan de Burg. Serraristraat startte 
Frans van de Vin medio 1960 zijn eigen 
machinale timmerbedrijf. Frans voorvoelde 
toen reeds een periode van economische 
groei. Nieuwe steden werden uit de 
grond ‘gestampt’, de vrije zaterdag werd 
ingevoerd en Nederland werd langzaamaan 
welvarender. Achteraf een juiste timing 
van Frans van de Vin om in die periode zijn 
bedrijf op te starten.

VONDELLAAN
Vanaf dag één kwam met deze economie 
ook het bedrijf Van de Vin dusdanig tot 
bloei dat uitbreiding al snel noodzakelijk 
bleek en grond werd aangekocht aan 
de Vondellaan (Engelse Tuin) om aldaar 
te investeren in productiehallen met 
bijbehorend machinepark. Maar de beste 
investering op deze locatie bleek toch 
wel de toetreding tot het bedrijf van 
zonen Anton en Mathee van de Vin. De 
rollen werden verdeeld waarbij Anton als 
directeur de verantwoording kreeg voor 
o.a. de voortgang en ontwikkeling van 
het productieproces en personeelszaken, 
terwijl Mathee op directieniveau verkoop, 
bedrijfsbureau en financiën voor zijn 
rekening nam.

Teneinde de concurrentie voor te zijn (en 
te blijven) werd met succes gefocust op 
nieuwe, innovatieve systemen op gebied 
van raam- en kozijntechnieken welke onder 
grote belangstelling en met veel interesse 
door de markt werden ontvangen.

INDUSTRIETERREIN DE 
POORTMANNEN
Een voor de hand liggende uitbreiding 
in nieuwe technieken, waaronder 
automatisering en robotisering, deden hun 
intrede en veroorzaakten een explosieve 
en succesvolle groei van het bedrijf 
waardoor bedrijfsuitbreiding opnieuw 
noodzakelijk bleek. De oprichting van 
het fraaie en huidige bedrijfspand aan 
de Geestakkers 8 op industrieterrein de 
Poortmannen werd de volgende stap. 
Moderne en geoutilleerde fabricage- 
annex kantoorruimten, voorzien van 
alle noviteiten op gebied van productie, 
maken hiermee het bedrijf volledig 
toekomstbestendig. Er werken inmiddels 
omstreeks 100 mensen bij Van de Vin.

EEN NIEUWE GENERATIE
Een derde generatie Van de Vin heeft zich 
reeds aangekondigd in de vorm van Antons 
beide zonen. Beiden zijn momenteel bezig 
hun kennis, kunde en specialisme verder te 
ontwikkelen om daarmee nadere invulling 
te kunnen geven aan een toekomst binnen 
dit prachtige familiebedrijf. 

Om continuïteit in de tussentijd te kunnen 
waarborgen en een impuls te geven aan 
verdere ontwikkeling en professionalisering 
van het bedrijf en haar organisatie, is per 1 
januari 2020 Piet van Loenhout aangesteld 
als algemeen directeur. Anton en Mathee 
zijn daarbij operationeel teruggetreden. 

Van de Vin heeft zich ook daarna doen 
kennen met diverse innovaties en is 
vanwege de groei die daaruit ontstaan is 
op zoek naar nieuwe collega’s, zowel op 
het bedrijfsbureau als in de timmerfabriek, 
bij voorkeur afkomstig uit Heeze of directe 
omgeving, mede om de gezellige cultuur bij 
dit familiebedrijf te handhaven. 

Wij wensen het familiebedrijf Van de 
Vin alle succes toe voor de huidige en 
toekomstige ontwikkelingen en danken hen 
namens de RKSV Heeze van harte voor hun 
financiële ondersteuning.

SPONSOR IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK



8 9RUUD LEIJSSEN
TEKST: PETER VAN HOEK

PVC
Linoleum

Tapijt
Plinten

Gietvloeren

Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527

Email: raymondspaan@outlook.com
Windrecht 7     5591 KW     Heeze

volg ons op Facebook

RUUD LEIJSSEN: 
HEEZE VERSUS 
BRANDEVOORT

Nóg meer superlatieven had ik hem graag 
willen toedichten wanneer hij maar niét 
besloten had om laatstgenoemde functie bij 
de RKSV Heeze te beëindigen (grapje Ruud).
Toch leest u het goed, een van onze meest 
belovende jeugdtrainers gaat met ingang 
van het nieuwe seizoen een contractuele 
verbintenis aan met de sv Brandevoort. 
Hij krijgt er zelfs voor betaald, wel geen 
miljoenen maar toch, ook ’n midweekje 
Center Parcs is mooi meegenomen en 
gunnen we jou van harte, Ruud. 

Hoewel in bovenstaande tekst een vrolijke 
ondertoon klinkt, dient de RKSV Heeze dit 
nakende afscheid van Ruud toch vooral 
serieus te nemen en hierop te anticiperen.

HOE IS HET ZO GEKOMEN
Tijdens een uitwedstrijd met RKSV Heeze 
in en tegen Brandevoort, kwam Ruud in 
contact met het hoofd opleidingen aldaar - 
toevallig dezelfde persoon waarmee hij de 
KNVB trainersopleiding heeft gevolgd - die 
Ruud polste naar zijn eventuele interesse 
voor de sv Brandvoort. Van het een komt 
het ander en na diverse gesprekken, 
sfeertje proeven, lang beraad en ook enige 

twijfel, heeft Ruud er uiteindelijk toch voor 
gekozen het jeugd-hoofdklasseteam van 
sv Brandevoort onder zijn hoede te gaan 
nemen. En nogmaals en voor de goede orde; 
financiën speelde in deze beslissing geen 
enkele rol.

SV Brandevoort, een jonge vereniging (sinds 
2009) in een jonge en kinderrijke buurt (dus 
veel jeugdleden), barst van de ambities 
en wil met dit hoofdklasse jeugdteam op 
hoog niveau presteren en manifesteren. 
Een doorstroom van deze talentvolle 
jeugdspelers naar de senioren (selectie), 
waardoor ook het vaandelteam op ’n hoger 
niveau gaat spelen, is uiteindelijk het 
einddoel. De mentale instelling van Ruud 
met bijbehorende motivatie om ook als 
persoon te groeien, passen helemaal binnen 
zo’n beleidsplan. Hij vindt het daarom dan 
ook ’n sportieve uitdaging om hieraan zijn 
steentje bij te dragen.

WAT LAAT HIJ ACHTER
De huidige groep van Ruud bij RKSV Heeze 
(JO17-1), welke hij reeds sinds ’n jaar of vier 
traint en coacht, stond twee jaar geleden 
nog pal onderaan op de ranglijst. Op dit 

Slechts weinig leden ken ik binnen de RKSV Heeze die op zo’n relatief jonge leeftijd 
(27) zoveel waardering claimen dan Ruud Leijssen. Altijd is hij bereid om zijn kop 
(letterlijk en figuurlijk) boven het maaiveld uit te steken, het voortouw te nemen bij 
clubevenementen, deel te nemen aan de redactie van LINK. Ook is hij fanatiek speler 
van Heeze 8, kantinefanaat, maar vooral begenadigd en gediplomeerd jeugdtrainer, 
op dit moment van het talentvolle en goed presterende JO17-1 team.
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moment staan zij fier ongeslagen bovenaan 
in de 1e klasse. Dat zegt dus wel iets over 
de kwaliteit van Ruud die overigens deze 
credits meteen doorschuift en wil delen met 
alle vaste leiders/begeleiders van dit team. 
Het meest ultieme moment om afscheid 
te nemen van deze talentvolle groep, 
alsmede (voorlopig) afscheid te nemen 
als jeugdtrainer van de RKSV Heeze, zou 
betekenen om in de laatste thuiswedstrijd 
(tegen DOSL) kampioen te worden. Alle 
betrokkenen rondom dit team hopen dit 
mét Ruud, met name omdat ze het hem zo 
graag gunnen.

TOEKOMST
RKSV Heeze heeft veel te danken aan een 
zo’n voorbeeldig lid. Op zowat alle fronten is 
hij actief geweest en heeft hij zijn stempel 
gezet. En uiteraard gaat hij Heeze niet 
voorgoed verlaten en blijft voorlopig nog 
steeds zijn spelletje spelen in het 8e team. 
Het spreekt voor zich dat ook Ruud de RKSV 
Heeze erg dankbaar is dat deze hem de kans 

gegeven heeft om zich binnen de club tot dit 
huidige niveau te ontwikkelen.

En omdat hij omtrent zijn voorgenomen 
move alleen maar positieve reacties 
ontvangt vanuit alle clubgelederen, maakt 
dát hem gemakkelijk om ooit nog eens met 
open vizier terug te keren bij ‘zijn’ clubke. En 
wie weet zal hij dan over enige tijd met nóg 
meer ervaring en motivatie ooit nog eens 
plaats nemen in de dug-out bij de selectie 
van Heeze als (assistent-)trainer…?  

We houden je in de gaten Ruud.
Het ga je bijzonder!

RUUD LEIJSSEN
TEKST: PETER VAN HOEK
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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

GRADUS
BAKERMANS:
RUWE BOLSTER, 
BLANKE PIT

Gerard Bakermans (roepnaam Gradus) is 
midden jaren veertig van de vorige eeuw 
geboren te Heeze en stamt uit een rasecht 
Heezers arbeidersgezin. ‘Niet lullen maar 
poetsen’ was het motto binnen deze 
hardwerkende familie.

Toch hoorde daar ook ontspanning bij, 
die in die tijd als bijna vanzelfsprekend 
werd geboden door o.a. de plaatselijke 
voetbalclub. Dus ook Gradus werd al op 
jonge leeftijd lid van de RKSV Heeze. Hij 
doorliep daar zonder noemenswaardige 
problemen de diverse jeugdelftallen met 
als hoogtepunt zijn kampioenschap met 
het A1-team en promoveerde als gevolg 
hiervan naar de Hoofdklasse. Enkele 
namen uit dit kampioensteam herinnert 
hij zich nog, zoals Pé Giller, Ad Sprengers, 
Kees van den Hurk, Ad Collart, Tonnie 
van Geel, Jannes van Gerwen. Al snel 
bleek deze Hoofdklasse-afdeling, met 
gerenommeerde tegenstanders als De Valk, 

PSV, Una, Geldrop, te hoog gegrepen, met 
als gevolg dat Gradus bijna wekelijks 8 á 
9 tegengoals om z’n oren kreeg. Gelukkig 
greep de KNVB voortijdig in en werd het 
team reeds halverwege de nog lopende 
competitie ’n klasse lager ingedeeld. Zelfs 
Gradus - als vaste en trouwe goalie - met 
zijn toen al forse gestalte en handen als 
kolenschoppen, kon deze vroegtijdige 
degradatie niet voorkomen. Noot redactie: 
Keepershandschoenen waren niet aan 
Gradus besteed aangezien deze niet in zijn 
maat verkrijgbaar waren.

Reeds op 15 of 16-jarige leeftijd werd 
Gradus van het een op het ander moment 
gebombardeerd tot doelman van het 1ste 
elftal daar de toenmalige keeper (Harrie 
Laak) na een bijna-doodschop geschorst 
werd, er vervolgens de brui aan gaf en 
‘overliep’ naar sv Braakhuizen. Jarenlang 
heeft Gradus daarna, mede door zijn 
imposante verschijning, letterlijk en 

In de vorige uitgave van ons LINK-magazine hebben wij u kennis laten maken met 
een van onze legendarische oud-leden Gradus Bakermans. Getriggerd als ik was door 
onze toevallige ontmoeting in de supermarkt, had ik hem beloofd binnenkort thuis 
te bezoeken voor een ‘diepte-interview’ omtrent zijn turbulente (voetbal)verleden.
Hoewel ik me enigszins had voorbereid op ons gesprek door vooraf enkele vragen te 
formuleren, bleek deze moeite al snel overbodig te zijn geweest. Wát ’n verteller is 
die man. En aan zijn geheugen mankeert voorlopig ook nog niks. Vele anekdotes uit 
zijn verleden wist hij zich nog te herinneren als de dag van gisteren.

GRADUS BAKERMANS
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: ARCHIEF
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figuurlijk indruk gemaakt en het doel van 
Heeze 1 met verve verdedigd. Wat hem 
in deze periode vooral nog bijstaat, is de 
rust in de achterhoede die met name werd 
gegarandeerd door het solide optreden van 
toenmalig stopperspil Piet Maas die Gradus 
als beste verdediger aanmerkt welke Heeze 
ooit heeft gekend. Mede door het altijd 
vlekkeloze optreden van Piet Maas heeft 
Gradus wel eens meer dan ’n halve wedstrijd 
hurkend tegen de doelpaal geleund 
omdat hij niks te doen kreeg. Meerdere 
malen moest hij Piet Maas dan tijdens 
zo’n wedstrijd vriendelijk doch dringend 
verzoeken om ballen met opzet te missen 
zodat Gradus nog enigszins het gevoel kreeg 
er ook bij te horen.

HIGH CHAPARRAL  
In tegenstelling tot het huidige spelsysteem 
behoorden destijds ALLE ballen van hoog 
tot laag binnen de ‘zestien’ (keepersgebied) 
aan de keeper toe. Normaliter gaf deze dat 
aan met de alles overheersende schreeuw; 
‘LOS…..!’. Gradus was hierin echter ’n 
uitzondering en schreeuwde in zulke 
situaties uit volle borst; ‘HIGH CHAPARRAL….
(-)’, vernoemd naar een eind jaren zestig 
beruchte Amerikaanse westernserie op TV.  
Hoe verzin je zo’n kreet…?
De weinige keren dat Gradus binnen de 
‘zestien’ tijdens ’n hoge voorzet de bal 
wilde wegstompen en daarbij missloeg, 
ging de ongelukkige tegenstander niet 
zelden knock-out omdat deze op het 

verkeerde moment op de verkeerde plaats 
stond. Verklaring: Tijdens de rommelige 
spelsituaties (scrimmage) die op zo’n 
moment ontstaan is het voor een keeper erg 
moeilijk om onderscheid te maken tussen 
bal en hoofd.

VAN KEEPER NAAR SPITS
Op 24-jarige leeftijd kreeg Gradus plotsklaps 
genoeg van alle stress onder de lat en werd 
hij van het ene op het andere moment 
gebombardeerd tot veldspeler. Wat een 
luxe voor ’n trainer, toch…? En waar op het 
veld maakt ’n speler met een niet geringe 
lengte en ontzagwekkend voorkomen nog 
meer indruk op de tegenstander dan in de 
spits ? Hoe dan ook, na deze merkwaardige 
move voelde hij zich in deze positie als ’n 
vis in het water. Zelf zegt Gradus over zijn 
kwaliteiten als veldspeler dat deze zeer 
gering waren en dat hij het vooral moest 
hebben van zijn tomeloze inzet en ontzag 
die hij inboezemde bij zijn tegenstanders. 

HOEZO INTIMIDATIE?
Bovendien verstond Gradus de kunst om 
zijn directe tegenspeler te intimideren. Een 
mooi voorbeeld hiervan betrof de wedstrijd 
tegen SBC, zo herinnert Gradus zich. Zijn 
vaste tegenstander, ene Roovers, die tig 
keer sneller en technischer was, zorgde 
ervoor dat Gradus met de rust nog geen 
bal had aangeraakt. Dit veranderde alras 
toen Gradus gezamenlijk met deze Roovers 
voor de tweede helft het veld opliep. Op 
brute wijze gaf Gradus hem toen te verstaan 
dat Roovers vanaf het fluitsignaal bij elk 
duel voor zijn leven moest vrezen daar 
voetbalschoenen (maatje 48) met stalen 
noppen hiervoor zouden zorgen. Bij alle 
daarop volgende duels besloot Roovers 
wijselijk om te blijven leven en koos schielijk 
het hazenpad. 

Menig tegenstander kreeg het met Gradus 
tijdens de wedstrijd aan de stok. Zoals 
bijvoorbeeld die minkukel in het team van 

Deurne die, na een mistrap van Gradus vol 
werd geraakt en zowat ’n meter hoog door 
de lucht zweefde om vervolgens heelhuids 
maar onzacht op z’n achterste te landen.
Ondanks de hiervoor beschreven duels - en 
nog legio andere voorbeelden - kon men 
Gradus niet betichten van unfair of gemeen 
spel. Hij bleef sportief, was keihard, schuwde 
de confrontatie niet en ging voor geen 
mens aan de kant. Wat ik in dit kader - en 
op speciaal verzoek van Gradus - zeker 
moet vermelden is het feit dat hij NOOIT is 
geschorst. 

DAKHAAS
Het barst in Heeze van de 
dakdekkers(bedrijven) en Gradus was er een 
van. Maar niet zomaar een. Met zijn reeds 
beschreven imposante lichaam (stalen 
spieren en handen als kolenschoppen) 
was een pannenlift (of lier) in Gradus 
bloeiperiode niet direct noodzakelijk om 
een klus te klaren. En omdat torenkranen in 
die tijd nog niet bestonden, gooide Gradus 
vanaf begane grond de pannen handmatig 
omhoog tot aan de dakgoot alwaar zijn 
vaste maat (‘Jantje’ Sperber) deze opving en 
verder ‘uitliep’ (verdeelde) over het hellende 
dakvlak.

In opdracht van een groot dakdekkersbedrijf 
verbleef Gradus ooit ’n tiental jaren in de 
regio Haarlem alwaar hij gebezigd was 
met het dekken van pannen op meer dan 
duizend nieuwbouwwoningen. Elk weekend 
kwam hij naar huis maar doordeweeks 
verbleef hij in een kosthuis dat gerund 
werd door een alleraardigste alleenstaande 
mevrouw. Het was vooral te wijten aan de 
bijzondere aandacht die Gradus kreeg van 
deze aardige kostvrouw, waarom dit project 
zo lang heeft moeten duren, aldus een nog 
altijd innerlijk nagenietende Gradus.
In die periode dat hij als zelfstandig 
ondernemer o.a. verantwoordelijk was 
voor het innen van zijn, met hard werken 
verdiende geld, kwam het ’n enkele keer 

voor dat zijn opdrachtgever moest worden 
gemaand om dit geld ook daadwerkelijk en 
tijdig te betalen. Gaf deze opdrachtgever 
‘niet thuis’ dan schakelde Gradus zijn broer 
Toon in die minstens een kop groter was dan 
Gradus en bekend stond als ‘de Helmondse 
straatvechter’. Broer Toon hoefde overigens 
nooit op te treden, zijn imposante 
verschijning zei genoeg. Noot redactie: Toch 
even iets effectiever dan een incassobureau.

TOT SLOT
Ik had bijna willen eindigen met het 
gezegde dat Gradus wel zijn haren maar 
niet zijn streken heeft verloren. Maar uit 
bijgaande meest recente foto van Gradus 
blijkt dit op hem nog steeds niet van 
toepassing te zijn.

Gradus, bedankt voor dit zeer aangename 
en openhartige gesprek. Zodra ik je met 
goed weer ergens in het dorp op ’n terrasje 
zie zitten, schuif ik graag weer aan om 
ons gesprek te vervolgen. Het ga je goed 
collega, houdoe! 

GRADUS BAKERMANS
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: ARCHIEF

GRADUS BAKERMANS
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AANNEMERSBEDRIJF

P.J. CUYTEN
NIEUWBOUW • VERBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD
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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
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VOETBAL
MONSTERVOETBAL
MONSTER

Van tactieken bespreken tot
wisselen van de spelers,

assistent-trainer maar vooral 
“voetbalmonster” Bauke Bukkems 

neemt deze taak al vanaf zijn 13e
op zich. Bauke, nu 16 jaar, voetbalt

zelf al zo’n 10 jaar bij RKSV Heeze
en nog steeds staat voetbal naast

school op nummer 1. “Het liefst
voetbal ik iedere dag maar dat wordt

een beetje krap met school.”

Nadat Bauke zijn eerste proeftraining 
mocht geven met Ad Snoeijen was hij 
meteen enthousiast. Hij wilde immers ook 
iets goed doen voor de club en besloot 
daarom ook assistent-trainer te worden van 
de JO-8. “Het leren van nieuwe technieken 
en vaardigheden aan de jongens is een 
hele uitdaging, maar door de uitleg kort en 
krachtig te houden weten we de jongens 
gemotiveerd te houden”. Het lezen en 
begrijpen van het voetbal was nog wel een 
beetje lastig en daarom besloot Bauke de 
pupillencursus te volgen bij VV Geldrop. 
Deze cursus bestond uit 6 bijeenkomsten 
en vond elke maandag en woensdag plaats. 
Per bijeenkomst werd de groep theorie 
bijgebracht over verschillende soorten 
technieken en hoe de jongens gemotiveerd 
te houden. Multitasken was een vereiste 
en laat dat nou net hetgene zijn waar wij 
mannen niet zo goed in zijn… 

Na het theoriegedeelte was het tijd voor de 
praktijk. Bij de eerste bijeenkomst begon 
de groep met het trainen van de JO-8 en 
ze schoven per bijeenkomst steeds een 
leeftijdscategorie op. De leukste groep 
om te trainen vond Bauke toch wel de 
JO-12. “De jongens zijn bewuster van het 
spelletje voetbal en luisteren over het 
algemeen wat beter.” Hij merkt dan ook 

dat er bij sommige spelers al flink wat 
kwaliteiten in de beentjes zit. “Tuurlijk is 
het ook super leuk om de JO-8 training te 
geven en dingen bij te brengen, maar als 
er een vliegtuig overkomt, staat iedereen 
omhoog te kijken in plaats van naar de bal.” 
Dat maakt de cursus volgens Bauke lekker 
luchtig en grappig tussen het “serieuze” 
door.

Als jongste van de hele groep deelnemers 
mag Bauke zich nu officieel pupillentrainer 
noemen. Dat wil zeggen dat hij tot en 
met de jongens onder 13 gediplomeerd 
trainer is. Hij kan nu niet alleen het voetbal 
beter lezen en begrijpen maar ook is hij 
zelfverzekerder geworden door de cursus. 
“Ik vond het altijd best spannend om voor 
een groep te praten, maar dat kan ik nu 
door de cursus vele malen beter!”

HOE STAAT HET ERVOOR?
Momenteel is Bauke assistent-trainer bij 
de JO12-1 en hij heeft het erg naar zijn 
zin. Hij mag per training één hele oefening 
zelf uitzetten en uitleggen. Elke woensdag 
komt Marius (trainer van Heeze 2) kijken 
en geeft Bauke nog wat tips om de jongens 
beter dingen te leren. Het is volgens 
Bauke super belangrijk en fijn dat Marius 
langskomt: “Marius geeft me veel aandacht 
en geeft me super veel tips en tricks, dat 
houdt me erg gemotiveerd wat ik doorspeel 
aan de jongens van de JO12-1.”

Of we een nieuwe Marius voor ons
hebben, daar twijfelt Bauke nog enigszins 
over. “Ik vind het training geven super leuk 
maar het moet wel samengaan met mijn 
school, ik kijk per seizoen hoe het ervoor 
staat en wie weet zie je me ooit als trainer 
van Heeze 1.”

JEUGDREDACTIE
TEKST: STIJN BORGERS

JEUGDREDACTIE
TEKST: STIJN BORGERS
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Eric Ten Hag gaat naar Man. United. Het zij hem 
gegund. Hij heeft het goed gedaan in de Eredivisie. 
Maar ik kom er niet onderuit: Frank de Boer 
deed het hier ook goed, maar over de grens was 
het rampzalig: na 85 dagen ontslagen bij Inter 
Milaan, na 5 wedstrijden bij Crystal Palace, na 3 
nederlagen bij Atalanta United en ontslagen na 
dramatische uitschakeling Euro 2020.

Ten Hag is Frank de Boer niet, maar Manchester 
neemt wel een groot risico. De Eredivisie heeft 
behoorlijk wat topspelers afgeleverd, maar geen 
toptrainers. Denk effe na, wie was de laatste 
succesvolle Nederlandse trainer in het buitenland 
dit millennium? Neem rustig de tijd. Stop maar met 
denken. Die is er niet. Laten we eens kijken naar 
de Eredivisietrainers die de overstap maakten over 
de grens. Die zijn bijna allemaal volledig mislukt. 
Als we alleen al naar de trainers van Ajax van de 
laatste 25 jaar kijken. Michael Reiziger, Marcel 
Keizer (naar Al Jazira), Peter Bosz (de 3e trainer die 
in 2017 ontslagen werd. Oké, hij ging naar Lyon 
die hij van de 4e naar de 10e plaats leidde). En dan 
een hele rij trainers die nu werkeloos zijn: Frank 
de Boer, Martin Jol, John van het Schip, Marco van 
Basten, Adrie Koster, Henk ten Cate, Danny Blind, 
Ruud Krol, Ronald Koeman, Co Adriaanse, Hans 
Westerhof, Jan Wouters, Morten Olsen. Peter Bosz 
is zo ongeveer de enige die met enige waardigheid 
Ajax verlaten heeft. De rest werd ontslagen 
door Koeweit, Saoudi Arabië onder 23 jaar en 
het Olympisch team van Quatar! Ze vertrokken 
allemaal naar wat achteraf het voorportaal van de 
WW-afdeling van het GAK bleek te zijn. 

Mocht je denken dat Graspol zo nodig Ajax weer af 
moet zeiken, PSV kan er ook wat van:  Ernest Faber, 
Mark van Bommel, Phillip Cocu, Dick Advocaat, Fred 
Rutten, Dwight Lodeweges: allemaal in polonaise 
naar het GAK-kantoor.

En door wie zijn zij dan wel niet ontslagen?
Niet bepaald door topclubs: Maccabi Haifa,
Derby County en Irak. Geen van allen hebben 
momenteel een baan.

Feyenoord dan: Dick Advocaat (alweer ontslagen), 
Jaap Stam (Cincinatti of all places), Giovanni van 
Bronckhorst (Gio is de uitzondering: Glasgow 
Rangers), Fred Rutten (alweer ontslagen), Ronald 
Koeman, Mario Been, Leon Vlemmings, Gert Jan 
Verbeek, Bert van Marwijk, Leo Beenhakker, Erwin 
Koeman, Ruud Gullit. Allemaal ontslagen. Ten Hag 
heeft het goed gedaan bij Ajax. Hij domineert het 
Nederlandse voetbal, maar dat zegt niet zoveel. 
Wij zijn het land waar Giakoumakis, Jahanbakhsh, 
Jorgensen, Vincent Janssen Wilfred Bony, Björn 
Vlemminckx, Alves en Kezman topscorer kunnen 
worden. Je kunt zelfs topscorer worden en 
degraderen. Dat kan in heel de wereld nergens, 
maar bij ons wel. De een na de ander vertrok naar 
het buitenland. We hebben nooit meer iets van ze 
gehoord. 

Trainer is een hopeloos overschat beroep. Je bent 
maar net zo goed als je spelersmateriaal. Het enige 
wat een trainer moet doen is de poppetjes op de 
juiste plaats zetten en zorgen dat de sfeer goed 
is. In de rest geloof ik gewoon niet zo. Gert Jan 
Verbeek gelooft in krachthonken, Louis van Gaal in 
de Totale Mens en Roger Schmidt in Rasenball. Het 
is allemaal onzin. Het komt het resultaat op geen 
enkele manier ten goede. Ten Hag zal het goed 
doen, maar kampioen zal hij niet worden. 

Eh, wat hoor ik nou allemaal voor herrie? Wat is dat 
voor geluid? Oei, nu zie ik het. Het is Donny van de 
Beek die zijn hele huisraad door het dakraam op 
straat smijt. “Eric! Kom me halen!”

Graspol

HET IS
ALLEMAAL ONZIN

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

JEUGDREDACTIE
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VOETBALLENDE 
TWEELING JADY & 
CHAYENNE KLAUS

HOI JADY EN CHAYENNE, 
WILLEN JULLIE JEZELF EENS 
VOORSTELLEN? 
“Hoi, wij zijn Jady en Chayenne Klaus en 
wij wonen in Heeze. Wij zijn 18 jaar oud en 
zijn sinds 2017 lid van voetbalvereniging 
RKSV Heeze. We zitten allebei nog op 
de middelbare school en doen daar vwo. 
Beiden vinden we dat best moeilijk, maar 
we hebben er alle vertrouwen in dat we 
gaan slagen! Verder vinden we het allebei 
leuk om af te spreken met vrienden om 
gezellig wat te drinken of om naar de 
stad te gaan. Daarnaast vinden we het 
natuurlijk heel leuk om te voetballen: op 
donderdagen hebben we training en op 
zondagen spelen we wedstrijden.”

HOE LANG SPELEN
JULLIE BIJ HEEZE? 
“We zijn beiden sinds 2017 lid van RKSV 
Heeze. We zijn begonnen in een superleuk 
team waarin we iedereen al kenden: de 
MO15-1. De meesten kenden we nog van 
de basisschool, sommigen gewoon omdat 
ze ook uit Heeze kwamen. We hadden 
allemaal geen ervaring met voetbal, dus 
soms (vaak) was het nog best een uitdaging 
voor ons om überhaupt een wedstrijd te 
spelen. We zijn als team doorgegroeid naar 

Maak jij het vaak mee dat je tegenover een eeneiige tweeling moet sporten? Voor de 
meeste sporters is dat niet gebruikelijk. Wel als je tegen Jady en Chayenne Klaus moet 
voetballen. Zij spelen samen bij ST RKSV Heeze/DOSL Vrouwen 4. Worden zij vaak door 
elkaar gehaald? Spelen ze al lang samen? Of voelen tweelingen dezelfde pijn? Dat en 
nog veel meer wilden wij natuurlijk weten! 
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de MO17 en uiteindelijk werden we Dames 
4. In die 4 à 5 jaar zijn we als team echt 
gegroeid. Eerst verloren we elke wedstrijd 
dik met maar liefst 20-0, maar dat is nu 
gelukkig niet meer het geval. We hebben 
zelfs al verschillende keren een wedstrijd 
gewonnen, wat natuurlijk goed werd 
gevierd. We zijn misschien niet het beste 
team in de competitie, maar we hebben 
wel plezier met z’n allen en dat is het 
belangrijkste.” 

HEBBEN JULLIE ALTIJD 
AL SAMEN IN EEN ELFTAL 
GESPEELD? 
“We spelen al vanaf het begin in hetzelfde 
team. Iedereen uit ons team begon destijds 
met voetballen en we zijn eigenlijk altijd bij 
elkaar gebleven.”

OP WELKE POSITIE SPELEN 
JULLIE? 
Jady: “Ik sta vrijwel altijd voorin. Ik sta dan 
linksbuiten of rechtsbuiten.”
Chayenne: “Ik sta vaak op de mid-mid 
positie en soms ook rechtshalf. Soms, als 
het echt nodig is, sta ik in de verdediging.”

WORDEN JULLIE TIJDENS HET 
VOETBALLEN VAAK DOOR 
ELKAAR GEHAALD? 
“9 van de 10 keer weet de trainer niet 
wie wie is, dus je kunt inderdaad wel 
zeggen dat we vaak door elkaar worden 
gehaald. Gelukkig hebben we beiden 
andere voetbalschoenen, wat als een soort 
hulpmiddel wordt gezien om ons uit elkaar 
te houden. Het is dan natuurlijk wel handig 
als iedereen ook onthoudt wie welke 
schoenen aanheeft…”

VOELEN JULLIE IN HET VELD DAT 
JULLIE EEN GOEDE CONNECTIE 
HEBBEN, BETER DAN MET 
ANDERE TEAMSPEELSTERS? 
“Wij zijn ontzettend goed op elkaar 
ingespeeld. Ons hele team is natuurlijk 
goed op elkaar ingespeeld, omdat we al zo 
lang samen spelen, maar toch is dat bij ons 
anders. Wij voelen als het ware van elkaar 
aan hoe we de bal spelen naar elkaar. Vaak 
zorgt de trainer er dan ook voor dat we 
achter elkaar staan in de wedstrijden. We 
vinden elkaar ook altijd moeiteloos in het 
veld, wat ontzettend handig is.”

HEBBEN JULLIE WEL EENS 
ONGEMERKT STIEKEM VAN 
POSITIES GEWISSELD TIJDENS 
DE WEDSTRIJD?
“We hebben niet bewust gekozen om 
van positie te wisselen, maar we hebben 
wel een paar keer de posities van elkaar 
overgenomen. Grappig genoeg was dat niet 
alleen verwarrend voor de tegenstander, 
maar ook voor onze teamgenoten en 
trainer.”

JE HOORT VAAK HET GERUCHT 
DAT TWEELINGEN DEZELFDE 
PIJN VOELEN. HEBBEN JULLIE 
DIT WEL EENS GEHAD? 
“Deze vraag krijgen we wel vaker en 
we kunnen bij deze bevestigen dat dit 
niet zo is. Althans, wij hebben dit niet 
meegemaakt. Wel is het zo bij ons, dat 
als de een ziek wordt, de ander ook ziek 
wordt een paar dagen later. Vroeger was 
dit ook al zo. Als de een bijvoorbeeld naar 
de dokter ging met oorpijn, kon de ander 
een week later naar de dokter met dezelfde 
klachten.”

WAT IS HET GEKSTE VERHAAL 
DAT JULLIE SAMEN IN HET VELD 
HEBBEN MEEGEMAAKT?
“Misschien niet een gek verhaal, maar wel 
grappig: zoals we hierboven al vertelden, 
nemen we wel eens elkaar posities over 
omdat het toevallig dan zo uitkomt. 
Het is dan heel leuk om te zien dat de 
tegenstander helemaal in de war is. Het 
was ooit zelfs zó erg, dat ze helemaal uit 
hun spel werden gehaald. Vaak krijgen wij 
zelfs tijdens de wedstrijd ook de vraag: ‘Zijn 
jullie zussen?’ of ‘Zijn jullie een tweeling?’. 
Dan reageren we vaak gewoon ‘Ja, dat 
klopt’, maar soms vinden we het wel leuk 
om ‘Nee, wij lijken gewoon heel erg op 
elkaar’ te zeggen. Vaak geloven ze het dan 
ook nog, en dat is eigenlijk het grappigste.”

 WAT ZIJN JULLIE AMBITIES IN 
HET VOETBAL? EN ZIEN JULLIE 
DIT ECHT GEBEUREN? 
“Wij zien onszelf niet spelen op een hoog 
niveau en dat hoeft ook niet voor ons. 
We vinden het heel leuk om als hobby te 
voetballen in een gezellig team. We willen 
natuurlijk heel graag winnen, dus die 
mentaliteit is er zeker. Maar plezier is voor 
ons het belangrijkste en dat hebben we ook 
zeker!”

Jady en Chayenne, bedankt voor dit leuke 
interview en ik wens jullie veel sportief 
succes in jullie carrières als sporters en 
daarbuiten!
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TOCH NOG HEEZERSE 
WINST IN GELDROP
Ons eerste elftal leed weliswaar een smadelijke 
nederlaag in Geldrop, maar er was toch nog sprake 
van winst voor Heeze op deze dag. Frans Buissink, 
trouwe supporter van ons vaandelteam, won de loterij 
toen ons vaandelteam uit tegen VV Geldrop speelde. 
En Frans won een splinternieuwe fiets! Van harte 
gefeliciteerd Frans!

LEKKER MAKKELIJK 
RONDJES HALEN IN JE 
CLUBHUIS!
Voor elk team van RKSV Heeze is er vanaf nu een eigen 
teampas om mee te betalen in het clubhuis. Hiermee 
kan één teamlid simpel een rondje drankjes voor het 
hele team afrekenen. Het mooie is: je betaalt altijd 
alleen voor jouw eigen deel. Je kunt dus voortaan 
eerlijk en makkelijk drankjes halen voor het hele team.

Hoe het werkt:
• Download de Splitt-app via i.splitt.nl
• Open jullie eigen betaalgroepje
• Betaal met de app (door de QR-code op de kassa te 
scannen)

Maak nu simpel jullie eigen teampas aan door de 
Splitt-app te downloaden. Tot tijdens de volgende 
derde helft!

RKSV HEEZE GAAT 
DUURZAAM:
LED VERLICHTING
Op 3 mei heeft RKSV Heeze opdracht gegeven om 
onze huidige verlichting langs de velden te vervangen 
door LED. Daarnaast wordt veld 2, dat nu nog niet 
verlicht kan worden, eveneens voorzien van masten 
met LED verlichting. We zijn blij dat we hiermee de 
servicegraad voor onze leden kunnen verhogen en dat 
we duurzamer gaan. 

Ook wordt in de zomerperiode een kunstgrasveld 
gerealiseerd; hiermee wordt onze servicegraad nog 
meer opgekrikt. En daar zijn we superblij mee.

BART BEELEN 250E 
WEDSTRIJD IN HEEZE 1
Bart Beelen speelde gisteren zijn 250e wedstrijd in 
Heeze 1. En dat is best bijzonder, omdat hem sinds 
1993 (sinds wanneer het werd bijgehouden) slechts 
9 spelers voor gingen. Bart werd voor aanvang van de 
wedstrijd toegesproken en in het zonnetje gezet.

Van harte proficiat Bart!

RKSV HEEZE JO17-1 
KAMPIOEN IN DE 1E 
KLASSE 3 
De mannen van JO17-1 waren al tijdje op kampioens-
koers. Alle concurrenten werden verslagen en de weg 
naar het kampioenschap werd ingezet. Bij alle jongens 
uit team was de hoop dat ze op zaterdag 14 mei 
kampioen konden worden. Dat zou dan gebeuren in de 
laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen DOSL.
Om dit scenario te laten voltooien moesten de jongens 
wel alles blijven winnen. Maar dat moest concurrent 
Nieuw-Woensel ook. Op zaterdag 23 april speelde 
Heeze JO17-1 een uitwedstrijd bij EFC in Eersel die 
met overtuigende cijfers werd gewonnen 1-5. De 
mannen waren toch erg nieuwsgierig wat concurrent 
Nieuw- Woensel had gedaan. De app ''voetbal.nl'' werd 
om de minuut gecontroleerd om te kijken wat er in 
Eindhoven zou gebeuren. Onderweg naar huis stonden 
de jongens op het punt om de auto in te stappen om 
zo richting Heeze te vertrekken. Totdat de uitslag van 
Nieuw-Woensel online kwam. Nieuw-Woensel had 
verloren! Het kampioenschap is een feit! Vreugde op 
de parkeerplaats in Eersel! Hopelijk komen er nog 
meer kampioenen dit seizoen en dan zal daaraan in de 
eerste Link van seizoen 20220-2023 aandacht worden 
besteed.
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van modern tot klassiek en van eigentijds tot trendy.
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AD VAN BREDA 
STRIJKT
VOORLOPIG
DE VLAG

Onlangs was hij voor de laatste keer 
in de weer met zijn vlag, na zo’n 1500 
uur in totaal langs de lijn te hebben 
doorgebracht! Sommige tegenstanders 
zullen hier wellicht niet rouwig om zijn, 
maar voor Heeze 2 was het een flinke 
aderlating dat hij noodgedwongen 
moest stoppen. We hebben het 
natuurlijk over een markant lid van RKSV 
Heeze: Ad van Breda. Tijd om hem eens 
aan de tand te voelen over zijn tijd bij 
RKSV Heeze.

Samen met zijn vrouw Barbara gaat Ad er 
eens goed voor zitten en laat de vragen 
op hem afkomen. We beginnen natuurlijk 
bij het begin en we horen dat hij sinds 25 
januari 1995 lid is “Dat klopt op de dag 
af!” Ad was keeper bij Heeze 11. “En daar 
zijn we mooi kampioen mee geworden, 
ook in de derde helft!” Verder was hij 
jeugdleider, een flink aantal jaren samen 
met Karel Peters. Deze laatste was tevens 
scheidsrechter; een functie die Ad ook is 
gaan bekleden en zo hebben we hem jaar 
in jaar uit op zaterdagen, weer of geen 
weer, honderden wedstrijden in goede 
banen zien leiden. En viel er eens een 
andere scheidsrechter uit, dan was Ad 

AD VAN BREDA
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS

heel vaak bereid om ook deze wedstrijd 
over te nemen. Het vak van assistent-
scheidsrechter (voorheen “gewoon” 
grensrechter) bleek Ad als geen ander te 
beheersen en zo werd hij na enkele jaren 
vaste vlagger bij de A1 (nu de Jo19-1), 
de teams die begeleid werden door Fred 
Weiss en Michiel Thurlings. En ten slotte 
was Ad een van de oprichters van de Johan 
Slegers Penaltybokaal: een laagdrempelige 
penalty shoot-out voor jeugdleiders en 
-trainers. En dat dit alles met een knipoog 
moest worden genomen blijkt wel uit 
het volgende voorval. “Op een gegeven 
moment mocht Nico Verbeek aanleggen 
voor zijn penalty. Hij was “vergeten” zijn 
voetbalschoenen aan te trekken en nam 
zijn aanloop op klompen! De bal haalde 
amper de goal; de rechterklomp vloog over 
de doellijn; de jury moest lang in beraad of 
dit een geldige treffer was, haha!”  

Als ik begin over hoogtepunten uit zijn 
carrière, dan brandt Ad echt los: “Natuurlijk 
het kampioenschap als keeper met Heeze 
11 en als begeleider van de C2”. Maar 
ook het kampioenschap met de A1 in 
2009 waarbij Ad in een van de laatste 
wedstrijden tegen Reusel Sport bij een 2-1 

voorsprong heel tactisch zijn vlag opstak 
toen de tegenstander gelijk dacht te 
maken. De scheids zag dat Ad een eerlijke 
man was en ging met hem mee en keurde 
de treffer af, achteraf een cruciaal moment! 
“In 2018 werd de A1 zelfs kampioen in 
de hoofdklasse en daar hebben we ook 
heel wat moois meegemaakt!” Met Heeze 
2, oftewel “t Twidde”, behaalde Ad de 
meeste successen: een promotiewedstrijd 
waarbij de stand heel lang gelijk bleef “en 
uiteindelijk was het Michiel van Hooijdonk 
die de beslissende penalty binnenschoot en 
het hele veld over rende van vreugde! Ook 
zijn we nog een keer kampioen geworden 
met Heeze 2, nog eens gepromoveerd via 
de nacompetitie en het meest recente 
hoogtepunt was de beslissingswedstrijd 
in Middelburg (!) tegen Zeelandia. In de 
stromende regen wonnen we met 3-1 en 
daardoor bleven we in de hoofdklasse, 
een niveau waarop ’t Twidde nog steeds 
acteert.” 

Ad is om gezondheidsredenen vrij 
plotseling gestopt als assistent-
scheidsrechter bij Heeze 2. De vraag die 
dan rijst, is wat Ad het meeste hieraan gaat 
missen. Het eerste wat Ad noemt, lijkt heel 
simpel, maar is wel het allerbelangrijkst: 
“de jongens en de begeleiding. We hebben 
het altijd met z’n allen gedaan en hoewel 
het niet altijd makkelijk was bij ’t Twidde 
(je bent altijd afhankelijk van Heeze 1, red.) 
hebben we heel behoorlijk gepresteerd 
en met een potje bier na afloop was alles 
snel weer goed! De gezelligheid zal ik dus 
ook zeker gaan missen! En natuurlijk ook 
het belangrijk kunnen zijn voor het elftal.” 
En dat laatste heeft Ad zeker bewezen: 
een praatje vooraf met de scheidsrechter 
deed soms al wonderen en door zijn vaak 
robuuste optreden door zeer zelfverzekerd 
de vlag op te steken, werd menig 
gevaarlijk moment voor het Heezerse doel 
geneutraliseerd. 

Op de vraag of hij nog wat kwijt wil, volgt 
een duidelijk bevestigend antwoord: 
“Ik hoop dat ’t Twidde zich kan blijven 
handhaven in deze klasse, dat is toch 
mooi het hoogst haalbare en dat voor een 
“klein” clubke als Heeze!” Ad zijn wens gaat 
uitkomen, want een paar wedstrijden voor 
het einde van de competitie is handhaving 
al een feit. En ten slotte: “Ik heb ondanks 
mindere dagen veel hoogtepunten en 
gezelligheid gehad met de A1 en ’t Twidde.” 
En hoewel iedereen dit natuurlijk wel wist, 
is het goed dat dat nog eens benadrukt 
wordt door Ad!

Overigens hoopt Ad, nadat hij enigszins 
hersteld is, weer actief te worden op de 
Heezerse velden. “Op zaterdagen hoop ik 
binnenkort weer jeugdwedstrijden te gaan 
fluiten.” Kortom, we gaan Ad nog vaker zien 
en hopelijk ook op zijn geheel eigen wijze 
de wedstrijden tot een goed eind brengen! 
Ad, bedankt en hopelijk tot snel! 
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OVER HEEZERSE 
MEIDEN IN 
‘VREEMDE’ DIENST

Mede dankzij de successen van ons 
Nationale Leeuwinnen Voetbalteam 
zit vrouwen/dames/meiden-voetbal 
behoorlijk in de lift. Zo ook binnen de 
RKSV Heeze, alwaar deze tak van sport 
al menig jaar een behoorlijke progressie 
meemaakt zowel in kwalitatieve- als 
in kwantitatieve zin. Reeds in oktober 
2017 deed toenmalig coördinator Hans 
Dekker o.a. via dit LINK-magazine een 
oproep tot uitbreiding van de afdeling 
meisjesvoetbal binnen de RKSV Heeze. 

En met succes! Wat ooit met enige 
schroom begon als vrouwelijk individu 
binnen een jongensteam (gemengd team), 
is langzaamaan uitgegroeid tot de huidige 
situatie waarin de RKSV Heeze maar liefst 
drie volwaardige damesteams rijk is die zich 
wekelijks in competitieverband meten met 
gelijkgestemde dames uit de regio.

SAMEN STA JE STERKER
Bij de start leek het er even op dat deze 
Heezer damesteams, verdeeld over 
verschillende leeftijdscategorieën, niet 
compleet zouden raken. Gezocht naar 
een oplossing werd deze al snel geboden 
door onze zustervereniging DOSL uit 
Leende waar zich een soortgelijk probleem 
voordeed. Dus wat doe je dan; je steekt de 
koppen bij elkaar en besluit met elkaar een 
samenwerking aan te gaan. Damesteams 
van RKSV Heeze werden aangevuld met 
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dames van DOSL uit Leende in dezelfde 
leeftijd en werd de combinatienaam RKSV 
Heeze / DOSL al gauw een feit. Trainingen 
en (thuis)wedstrijden vinden beide plaats 
op sportpark ’t Lambrek in Heeze.

Naar alle tevredenheid opgelost, geen 
vuiltje aan de lucht, dachten beide 
verenigingen. Totdat een dergelijke situatie 
als hiervoor omschreven zich eveneens 
voordeed in Leende, maar dan bij de 
meiden van DOSL.

En ook hier werd een zelfde oplossing 
gevonden, meiden uit Heeze werden 
samengevoegd met meiden uit Leende 
waardoor ook bij DOSL volwaardige 
meidenteams konden worden 
samengesteld in verschillende leeftijds-
categorieën. De combinatienaam DOSL 
/ RKSV Heeze werd al snel gevonden. 
Trainingen vinden om en om  plaats op 
sportpark De Groote Speel in Leende en ’t 
Lambrek in Heeze. Alle thuiswedstrijden 
daarentegen vinden plaats in Leende.

MENINGEN GEPEILD
Benieuwd als ik ben naar vooral deze 
laatstbedoelde groep Heezer meiden ‘in 
dienst van’ onze Leender zustervereniging 
- maar vooral omdat ik nou eenmaal ’n 
zwak heb voor dames in het algemeen 
en voor voetballende Heezer meiden in 
het bijzonder - peilde ik de meningen van 

de betreffende meiden en vroeg hen hoe 
het ze vergaat binnen de Leende/Heeze-
combinatie.

Babbe Verschure, Juste van Tongerloo, 
Jasmin van Elswijk, Tes Slegers, Hajar 
Bousalem, Dulcie Michels  en Teun 
van Horssen, allen spelers van MO15-1, 
evenals de meiden van MO13-1 Aniek 
Habraken, Fleur Bijnen en Daphne van 
de Paal, ervaren het spelen in het DOSL / 
Heeze-combinatieteam als erg leuk en zeer 
aangenaam. 

Zo is er - naast de vriendschap tussen deze 
Heezer meiden onderling - tevens een 
puike verstandhouding met de Leender 
meisjes uit deze teams ontstaan. Niet 
zelden is dit reeds uitgemond in hechte 
vriendschap. Tes vult verder nog aan dat 
er in haar team ook meiden uit Sterksel 
zitten wat de gezelligheid alleen nog maar 
vergroot. Tes is verder zeer verheugd dat 
haar teamfoto in deze LINK komt te staan. 
Ook Babbe sluit zich hier bij aan en ziet uit 
naar haar teamfoto in LINK.

De afstand Heeze – Leende is ook best te 
overbruggen. ’s Winters worden de meiden 
vaak gebracht door de ouders en ’s zomers 
vinden zij het geen enkel punt om de 
afstand per fiets af te leggen.
Voor Teun, die nog maar net lid is 
geworden, kan voetbal niet meer stuk en ze 
voelt zich bijzonder in haar element. 
Jasmin heeft enkele jaren op hockey 
gezeten en was daar zeer bedreven in. 
Toch is zij overgestapt naar voetbal en 
nog steeds vindt zij dit de verstandigste 
beslissing in haar nog prille leven. Teun, 
Hajar, Babbe en Tes hebben nog even 
getennist maar de rest van de meiden is 
vrijwel direct op voetbal gegaan. Hajar 
kijkt erg uit naar dit LINK-magazine want 
ze vindt het heel erg gaaf en terecht dat 
LINK extra aandacht aan deze meidengroep 
besteedt. 

Voor Juste is voetbal het leukste wat er 
bestaat en aan haar bevlogen spel is dan 
ook goed te zien dat ze dit spelletje al 
meer dan 7 jaren goed beheerst. Wel zou 
ze graag wat meer (thuis)wedstrijden voor 
eigen publiek in Heeze willen spelen en 
vraagt zich af of dit niet afwisselend kan 
plaatsvinden (?). 

Daphne heeft jaren in Heeze op hockey 
gezeten, tennist nog steeds in Heeze en 
het maakt haar niet uit waar, wanneer en 
wat ze doet, als ze maar kan sporten.

Fleur vertelt heel eerlijk dat ze natuurlijk 
liever uitsluitend in Heeze had willen 
voetballen en trainen maar ze accepteert 
de situatie volledig want wil absoluut niet 
onder voetbal uit.   

Aniek zit al d’r hele leven op voetbal en is 
begonnen bij de jongens. Daarom is ze zeer 
content met haar huidige plek in het 100% 
meidenteam van DOSL/Heeze. Wel vindt 

MO13-1
Staand v.l.n.r.: Lois Broeders, Esmee van Ooijen, Wendy Vervoort 
(leidster), Emma Schenkels, Isa Kuijten, Rob van Tilburg (leider), 
Fleur Bijnen, Daphne van de Paal, Pien van Dijk.
Zittend v.l.n.r.: Delina Teklu Abraham, Bink van Dijk, Lot van Lieshout, 
Jette van Tilburg, Saar van Kuijk, Fenna Maas. 
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ze het jammer om zover te moeten fietsen. 
Hoewel alle meiden spelen om te winnen, 
vinden zij gezelligheid, sfeer en onderlinge 
verstandhouding toch minstens zo 
belangrijk. De resultaten van beide teams 
zijn bevredigend maar ook wisselend. Wel 
bespeuren de meeste meiden reeds enige 
verbetering en progressie, wat niet in de 
laatste plaats te danken is aan alle train(st)
ers, en begeleid(st)ers welke zonder enige 
uitzondering door de meiden op handen 
worden gedragen. 

Tot grote opluchting kreeg ik van alle 
meiden te horen dat zij allen begrip tonen 
voor de noodgedwongen, ietwat vreemde 
samenstelling van hun team. Wel zijn 
alle betrokken meiden (inclusief coaches 
en coördinator) reuzeblij te horen dat 
zij middels dit LINK-artikel extra in het 
zonnetje worden gezet. Nou meiden, geniet 
van de prachtige foto’s zou ik zeggen.

Concluderend kan dus worden gezegd 
dat onze betrokken meiden, zonder 
uitzondering het bijzonder naar hun zin 
hebben binnen de gelederen van onze 
zustervereniging DOSL, waar de sfeer en 
onderlinge verstandhouding buitengewoon 
goed is (over vetes tussen de Heezerse 
en Leendse bevolking in een ver verleden 
heeft niemand weet).

Verschillende vriendschappen tussen 
meiden van beide verenigingen zijn 
inmiddels ontstaan en wie weet bloeit 
er in de toekomst nog meer op tussen 
beide verenigingen.  Over een eventuele 
hechtere relatie tussen onze Heezerse 
meiden en Leendse jongens willen zij 
alleen kwijt dat dit punt voorlopig nog niet 
aan de orde is. Punt!

De weergave van de gemengde meiden/vrouwenteams op de website geeft nog wat 
technische problemen. Dat komt omdat de leden van de teams lid zijn van verschillende 
verenigingen (RKSV Heeze en DOSL). Normaliter is de vereniging die in een bepaald team de 
meeste speelsters levert de “moedervereniging” en alleen via de moedervereniging kunnen 
de teams worden ingeschreven. De teams MO13-1 en MO15-1 heten officieel DOSL/RKSV 
Heeze MO13-1 en DOSL/RKSV Heeze MO15-1 omdat DOSL de meeste speelsters levert. 
Vanwege de automatische koppeling met Sportlink worden wedstrijdprogramma, uitslagen en 
teamsamenstelling enkel getoond op de site van DOSL. Ook op Voetbal.nl zijn de teams onder 
moedervereniging DOSL te volgen.

De trainsters van deze 
zijn Birgit Manders en 
Femke Geurts.
Helaas kunnen zij 
niet bij wedstrijden 
aanwezig zijn. 
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MO15-1
Staand v.l.n.r.: Hajar Boussalem, Emma van Weerdenburg, Anne van Moll, Juste van Tongerloo, Anne Vogels, Imke Snijders, 
Dulcie Michels, Teun van Horssen, Jasmin van Elswijk, Rieke van de Palen, Babbe Verschure, coach (wisselend een ouder).
Zittend v.l.n.r.: Maud Verduijn, Tes Slegers, Esmee van Eerd, Britt van Sambeeck, Aniek Lueb, Marieke van de Ven,
Mirte van Gorp, Linda van Lieshout, Jasmijn Luiten, Fleur Dereumaux. Niet op de foto: Suze de Win, Sanne van Dijk. 
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