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Onze kracht
zit in creatie
met resultaat.
Van logo ontwerp tot belettering van je auto en van 
websites tot gekoppelde inschrijfsystemen. Je kunt het
zo gek niet bedenken of we kunnen het visueel en 
technisch realiseren. Wij geloven in de mix techniek, 
creatie en communicatie en zijn hierdoor op een breed 
terrein inzetbaar. Offline en online, alles kan!
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We moeten nu al vooruit kijken naar het 
volgende seizoen. Misschien dat we nog wat 
wedstrijden tegen tegenstanders uit de buurt 
kunnen spelen, maar daar houdt het wel 
mee op. Natuurlijk begin ik langzamerhand 
de neiging te krijgen om het coronabeleid te 
bekritiseren, maar dat helpt ons allemaal niet. 
Eén dingetje dan toch: als gesuggereerd wordt 
dat het misschien slim is om 60-plussers niet 
toe te laten op terrassen, en 60-minners  wel, 
dan staat heel Nederland op z’n kop. Maar 
27-plussers uitsluiten van hun teamsport, daar 
hoor je niemand over. Ja, dat was wettelijk 
gemakkelijk, want 27 jaar is een leeftijd die 
in de participatiewet terugkomt en dus al 
“bijzonder” is. Enfin, voor sportteams was dit 
geen logische grens, maar er werd ook niet op 
gehandhaafd, dus toe maar.

Terugkomend op de titel: Coronamoe. Iedereen 
is het zat, maar als ik het projecteer op de club 
en het clubleven, dan zie ik ook daar effecten 
ontstaan die zorgen baren. En dan met name aan 
de kant van de vrijwilligers. De vraag die steeds 
meer vrijwilligers zich stellen is: voor wie doe ik 
het en wat is er leuk aan? Dat komt natuurlijk, 
omdat we “niemand” zien en toch druk bezig 
zijn. En, geloof het of niet, hier hebben ook 
bestuursleden last van. 

In de vorige LINK gebruikte ik de titel “Achter de 
schermen”. Als bestuur zijn we geneigd om, nu 
er niet gevoetbald wordt, extra projecten op te 
tuigen. Maar het rare is, dat heel veel “normale” 
bestuurlijke dingen toch gewoon doordraaien. En 
dus heb je niet in één keer veel tijd vrij om allerlei 
extra projecten te doen. Normaal gesproken heb 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

CORONAMOE
ik het nooit over bestuurstaken, maar ik wil toch 
graag een keer een uitzondering maken. Neem 
van mij aan dat er veel gewoon doorgaat achter 
de schermen ook al wordt er niet gevoetbald. En 
dus is het ook niet zo makkelijk om de conclusies 
uit de enquête vervolg te geven.

Ja, we hebben een aantal “korte klappen” 
gedefinieerd (compressor met nauwkeurige 
drukmeter; microfoonverbinding op hoofdveld; 
overkapping terras kantine; reservetenues) 
maar daarnaast is er bij de bestuursleden geen 
ruimte meer om nog meer projecten op te pakken 
(Masterplan uitgezonderd). Mijn vraag aan allen 
is: wie heeft nog ruimte om het bestuur te helpen 
met een aantal projecten?

Enfin, genoeg geklaagd.

Laten we hopen op wat gezellige (voetbal) 
activiteiten in mei en juni, zodat we toch het 
seizoen nog een beetje redden. Gelukkig staan we 
er financieel niet slecht voor (mede dankzij het 
feit dat heel veel spelende leden toch de volledige 
contributie hebben betaald!), dus we kunnen 
zeker iets organiseren als het eenmaal weer mag.

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

Tot ziens op het Lambrek.
Paul Krieckaert
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TERUG IN DE TIJD: 
HEEZE C1,
SEIZOEN 2006-2007

In deze editie van de rubriek “Terug 
in de tijd” gaan we terug naar het 
seizoen 2006-2007; het jaar dat onze 
C1 kampioen werd. LINK sprak dit keer 
met toenmalig trainer Chris de Ruijter 
en spelers Marcel Kox, Teun de Ruijter, 
Joost Snoeijen, Floor Verbeek en Bas 
Verhappen.

WAT KUN JE JE VAN
DIT TEAM HERINNEREN?
Bas trapt af: “Met het gros van dit elftal 
speelde ik al samen vanaf de E1: een leuke 
groep waarmee we om het jaar kampioen 
werden (E1 tegen PSV, D1 en C1) en 
we waren altijd het eerste team van de 
betreffende leeftijdscategorie.” 

Teun vult aan: “We waren echt een team, 
waarin iedereen z’n steentje bijdroeg. Er 
zat erg veel potentie in, dat zie je ook wel 
terug denk ik in het aantal mensen dat de 
selectie heeft gehaald (of hier nog steeds 
speelt). Daarnaast hadden we ook veel lol 
met elkaar.”

Joost is eens even goed op zijn praatstoel 
gaan zitten: “We hadden een heel gezellig 
team waarvan de kern al een aantal jaren 
samen speelde. (Dit is ook doorgegaan 
tot in de A1). Dus het was zeker een team 
dat al ingespeeld was op elkaar. Ik denk 
dat wij een heel sterke lichting hadden 
die elkaar goed aanvulden. We hadden 
een heel sterke verdediging met goed 



8 9

IK DENK DAT WIJ
EEN HELE STERKE
LICHTING HADDEN
DIE ELKAAR GOED
AANVULDE

WE HADDEN SPELERS IN 
ALLE SOORTEN EN MATEN, 
QUA TECHNIEK, SNELHEID, 
CONDITIE ETC.

de beste keeper hadden van Heeze: Roy 
van Wilderen. Een keeper die 1 op 1 alles 
had en ondanks zijn fysiek de bal makkelijk 
uit de kruising pakte. Ook al hadden wij ooit 
onze mindere wedstrijden, Roy was een 
keeper die punten pakte voor het team.

Marcel is het er zeker mee eens:” Er waren 
in mijn ogen ook niet echt zwakke plekken. 
Er was een goede mix van jongens die 
konden voetballen, een bal binnen konden 
schieten en jongens die de mouwen op 
konden stropen. Iedereen wilde winnen. En 
niet gewoon winnen, maar echt winnen. 
Youri en Maikel brachten toen wel echt het 
gif in het elftal, die lieten niet over zichzelf 
heen lopen. Daar trokken anderen zich 
weer aan op.” Ook noemt Marcel nog het 
fanatisme van de immer aanwezige ouders, 
die ook een enorme steun voor deze 
jongens waren!

Floor is wat bescheiden over zijn eigen 
rol maar kan verder bovenstaande alleen 
maar bevestigen en hij heeft nog wel 
een aanvulling: “Ik weet nog dat een van 
onze trainers, Harm, aan het einde van 
het seizoen “de killers” introduceerde 
op de training: dat was een zware 
conditieoefening waar we niet zo blij mee 
waren, haha!”

Trainer Chris: “De spelers zaten midden 
in de puberteit, dus je moest ze wel in 
de gaten houden. Ik zorgde dat ik ook in 
het kleedlokaal bleef als laatste, zodat 
het netjes opgeruimd achtergelaten 
werd. Maar er gebeurden ook wel dingen 
onderweg naar het sportpark die niet door 
de beugel konden. Die kwamen altijd wel 
boven tafel en werden netjes opgelost. Zo 
heb ik wel eens een extra groenbak in de 
tuin gevonden terwijl we er al een hadden 
staan. Hij bleek bij een van de buren 
meegenomen en bij mij “neergekiept.” 
Verder hadden we spelers in alle soorten en 
maten, qua techniek, snelheid, conditie en 
lichaamsbouw etc.”

HOE BELEEFDE JE HET
VOETBAL TOEN?
Chris vervolgt: “Ik denk dat de spelers 
toen minder praatjes hadden dan nu. We 
hadden ook meer teams per categorie 
(C-klasse), dus spelers moesten echt hun 
best doen om bij de selectie te komen. 
En je hebt maar een bepaald aantal 
posities, dus er vallen altijd mensen af 
die dat niet verwacht en gehoopt hadden. 
Daar regelden we altijd een of meer 
selectiewedstrijden voor een het eind van 
het seizoen, alhoewel de selectie voor veel 
spelers al vaststond. Die hadden immers al 
een seizoen meegespeeld en daar wist je 
als trainer wel van wat ze al dan niet in huis 
hadden. Al met al was het aanbod groter 
dan nu en dan krijg je automatisch een 
bredere selectie, al is dat misschien niet 
het geval voor alle categorieën. Een ander 
probleem is dat ouders vaak (al dan niet 
terecht) een andere mening zijn toegedaan 
over de kwaliteiten van hun kroost, 
terwijl die toch zoveel mogelijk worden 
beoordeeld door de technische commissie 
in samenspraak met de leiders.

De toenmalige spelers hebben dat 
natuurlijk anders beleefd. Zo zeggen Floor 
en Bas ongeveer hetzelfde: “We hielden 
veel van voetbal, net als de rest van ons 
team. We speelden al een aantal jaar in 
ongeveer dezelfde samenstelling. In de 
jeugd zijn we vaak kampioen geworden. 
We hadden een goed team zowel qua 
voetbalkwaliteiten als qua vriendschap. 
Dat zorgde ervoor dat het gewoon erg leuk 
was om te voetballen. Voetbal was echt een 
hobby en vooral met vrienden samen zijn. 
We hadden echt een hele leuk groep en 
met 80-90% van die jongens voetbalden 
we al vijf of zes jaar samen. Er werd echt 
veel gelachen in de kleedkamer. En als het 
een keer stil was vertelde Martin wel weer 
een mop! Marcel graaft eens goed in zijn 
geheugen en komt dan met de volgende 
omschrijving: “Mijn fanatisme toen en nu 
is volgens mij niet heel veel veranderd, 

voetballende verdedigers. Zo was het duo 
achterin (Marcel en Youri Welten) samen 
heel sterk, de ene wat groter dan de 
andere. Het grappige was met aanvallende 
vrije trappen dat juist Youri (de kleinste) 
altijd degene was die de bal kopte. Op het 
middenveld hadden we een paar goede 
werkers lopen met misschien wel een van 
de betere middenvelders uit de jeugd: 
Floor Verbeek. Er is niemand met meer 
uithoudingsvermogen dan Floor, hij was 
altijd in beweging en had altijd de bal 
onder controle. Ik was de spits en kon altijd 
goed de combinatie met hem aangaan. 
Onze voorhoede bestond vaak met Mark 
Grotenhuis en Bas op de flanken en met mij 
in de spits. Ons team had nog een groot 
pluspunt en dat was dat we misschien wel 

gewoon altijd 100%. Al leefde ik in die 
periode echt voor het voetbal. Samen met 
Roy, Youri  en Bas gingen we bijna iedere 
week de wedstrijden van het eerste kijken. 
Voor de wedstrijd en na de wedstrijd werd 
er dan fanatiek gevoetbald. We noemden 
dat vaak liggend voetbal of lomp voetbal. 
Dat zag je bij mij en Youri ook wel terug 
op zaterdag bij de wedstrijd. Er mocht 
alleen met een sliding gescoord worden, 
en afpakken moest eigenlijk standaard 
met twee benen. Elvinio, het neefje van 
Roy, was toen nog niet zo’n knaap als dat 
hij nu is en was toen vaak het haasje. Ik 
was eigenlijk alleen maar met voetbal 
bezig. Tussen de middag, na school, er 
werd alleen maar gevoetbald. Bij het 
bejaardenhuis lag bijvoorbeeld voorheen 
een klein veldje, daar is menig duel 
uitgevochten. Of thuis bij Rob Henselmans 
bijvoorbeeld. Daar hebben we ook wat 
gevoetbald, zeg!  Of bij opa en oma achter 
op de plaats, alleen maar schieten tegen 
de schuurdeur ook al was dat niet ideaal. Er 
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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

BIJ OPA EN OMA ACHTER 
OP DE PLAATS, ALLEEN 
MAAR SCHIETEN TEGEN
DE SCHUURDEUR

was ruimte genoeg, maar de plaats bestond 
uit harde ondergrond van steen en zand, 
waardoor je makkelijk onderuit ging. Ons 
mam kon dan weer zo’n mooi lapje op de 
knie naaien, van een voetbal natuurlijk, 
haha! Het komt er dus op neer dat ik toen 
echt voor het voetbal leefde. Nu is dat 
natuurlijk wel wat minder na ruim 20 jaar 
voetballen. Dat komt ook omdat je ouder 
wordt natuurlijk. Op een gegeven moment 
kom je er achter dat er ook nog meer is dan 
alleen voetballen. Maar ik doe het nog altijd 
graag: ik mis nauwelijks een training en 
wedstrijden sla ik, buiten een schorsing om, 
ook niet graag over.

Teun is er in de loop der jaren anders over 
gaan denken: “Toen was voetbal voor 
mij nog veel meer prestatiegericht. Qua 
niveau kon ik, zeker voor de C1, goed mee 
met de beteren. Toen was het altijd mijn 
droom om in de selectie te voetballen. Er 
was altijd aardig wat publiek, veel werd 
gesponsord en speelde je echt met trots 
in het “vaandelteam” van je leeftijd. 
De jaren onder mijn vader als trainer 
in de C1 heb ik mezelf niet echt goed 
ontwikkeld (daarin ligt geen blaam voor 
hem overigens, haha). Daarna is de focus 
anders geworden en ben ik veel meer 
naar het plezier gaan kijken. Nu hebben 
we een geweldige vriendengroep waar 
we zowel op het veld als in de zaal mee 
voetballen. Zowel op als naast het veld 
beleven we veel plezier, al is de kwaliteit 
van het voetbal niet wat er vroeger qua 
potentie in gezeten had. Daar heb ik me 
overigens volledig bij neergelegd. Ik ben 
veel in het buitenland (geweest) voor mijn 
studie destijds en nu voor mijn werk en 
zou daardoor niet standaard op dinsdag 
en donderdag kunnen trainen. Daarmee 
zou het onmogelijk zijn jezelf in de basis 
te spelen en daar heb ik vrede mee. Joost 
sluit zich grotendeels aan bij het relaas 
van Teun: “Qua voetbalbeleving is er veel 
verschil tussen toen en nu: toen draaide 
voor mij alles om het voetbal en wilde 

ik proberen het hoogste eruit te halen. 
Alles moest wijken voor de trainingen en 
wedstrijden. Dat is bij mij richting de A1 wel 
veranderd naar meer plezier. Het voetbal is 
nu wel nog steeds belangrijk in de zin dat 
ik er altijd serieus mee bezig ben en iedere 
wedstrijd wil winnen, maar uiteindelijk gaat 
mijn bedrijf voor. Dus ben ik blij als ik de 
wedstrijd uitkom zonder blessures. 

HOE HEBBEN JULLIE NAAR HET 
KAMPIOENSCHAP TOEGELEEFD 
EN HOE WAS DE ONTLADING?
Opvallend is dat alle genoemde spelers zich 
maar weinig hiervan kunnen herinneren; 
gelukkig verbreekt Chris de stilte: “Het 
kampioenschap was tot op het laatste 
spannend. Net als wijzelf bleef ook onze 
concurrent Rood Wit Veldhoven de 
wedstrijden winnen. Wij hebben tegen 
hen de titel behaald dus dat was wel extra 
spannend in een rechtstreeks duel. De 
eerste grote kans die we kregen was een 
penalty toen het nog 0-0 stond maar die 
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TOEN WAS HET 
ALTIJD MIJN DROOM
OM IN DE SELECTIE
TE VOETBALLEN

helaas gemist werd. Uiteindelijk wonnen we 
met 2-0 en waren kampioen. De felicitaties 
van de tegenstander waren dan ook een 
mooi gebaar van een zeer sportieve ploeg. 
Alle supporters kwamen het veld op en 
natuurlijk was er een “platte kar” geregeld 
en heeft Heeze geweten dat C1 kampioen 
was geworden.”
Bas: Als ik het me ook nog goed kan 
herinneren, hadden wij, naast Rood 
Wit in dit seizoen nog een concurrent: 
Wilhelmina Boys. Wil van Daal (voormalig 
jeugdtrainer Heeze, red.) was trainer van 
Wilhelmina Boys en daar had ik wekelijks 
na de wedstrijd telefonisch contact mee. 
Van de competitie kan ik me eigenlijk 
alleen herinneren dat we Wilhelmina 
Boys  twee keer versloegen: meteen in het 
begin van het seizoen met dikke cijfers en 
uit met 1-2 of 1-3.” Floor heeft nog wel 
een rake opmerking: ”Ik denk dat we het 
kampioenschap gevierd hebben met friet 
en een extra snack.”

HEBBEN JULLIE NOG 
UITSTAPJES GEDAAN DIE JE
JE NOG HERINNERT?
Alle spelers en trainer noemen direct de 
deelname aan het toernooi van Nieuw-
Buinen. Met een grote bus met een aantal 
Heezerse teams daarheen, slapen met het 
hele team in een grote legertent en spelen 
tegen teams uit heel Nederland. Ook was er 
een feestavond waar de C-spelers nog geen 
bier mochten en konden kopen. Chris: “Ze 
kregen echter hulp van de A- en B-spelers 
die ook aanwezig waren. Sommige spelers 
waren de volgende dag ook minder fit en 
begonnen als reserve, haha!” Floor weet 
zich nog iets specifieks te herinneren: 
“Er staat me nog vaag iets bij dat er 
iemand uit ons team ‘s avonds een drol 
op de middenstip van het hoofdveld had 
gedeponeerd wat de ochtend erna tijdens 
de eerste wedstrijd (begrijpelijk) voor de 
nodige vieze gezichten heeft gezorgd!”  
De andere activiteit was de uitwisseling 
met onze vrienden van Stanway Villa uit 

Engeland. Chris: “Op een laat moment 
in de voorbereiding kwam het bericht 
uit Engeland dat er onvoldoende 
slaapplaatsen beschikbaar waren aldaar. 
Dat was een grote teleurstelling, maar 
we besloten toch te gaan en dan maar op 
een camping in de buurt te overnachten. 
De andere gasten daar waren iets minder 
enthousiast want die waren zo’n drukte niet 
gewend. Willeke Grotenhuis bakte heerlijke 
eitjes in de vroege ochtend in de kou. 
Marleen van Wilderen, een van de trouwste 
supporters, gooide haar beste Engels in 
de strijd om aan te moedigen: “Referee, 
two legs!” en een speler raakte volgens 
haar niet “injured” maar “blessured” 
Clement de Bakker legde alles vast voor 
het nageslacht. Dat werd op deze manier 
een heel leuk weekend en we wonnen de 
cup natuurlijk ruim!” Marcel: En dat terwijl 
bij Stanway Villa de warming-up keurig en 
strak verliep en aan de andere kant van het 
veld stonden elf man om de 16 meter op 
goal te rammen.” Floor kan zich ook nog 
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HET JAAR IN DE C1
WAS EEN MOOI JAAR,
ZEKER MET DE
UITWISSELING ERBIJ 

echter door bepaalde omstandigheden niet 
lang gebruik van gemaakt.” 
Joost: “Ik ben begonnen in de F6. In de 
F1 kwamen we met het grote deel van dit 
team bij elkaar en dat is bij elkaar gebleven 
tot de A1. Ik ben na twee jaar A1 zelf 
teruggegaan naar de A2 om meer voor het 
plezier te voetballen. Met spelers uit dat 
team zijn we uiteindelijk ook doorgegaan 
naar de senioren. Nu speel ik al een 
paar jaar in Heeze 7 met vrienden. Mijn 
trainerscarrière is samen met Marcel Kox 
begonnen bij het trainen van de E’tjes en 
daarna hebben we drie jaar de D2 begeleid. 
Uiteindelijk heb ik vorig jaar een half jaar 
training gegeven aan de JO-6 waar mijn 
neefje Djim in speelde. Door drukte met 
mijn eigen bedrijf ben ik moeten stoppen.”  
Bas: “In het betreffende seizoen mochten 
Maikel en ik ook een keer meedoen met de 
A1 (ESV uit). Ik denk dat ik Fred Weiss nog 
nooit zo boos hebt gezien in de rust. Wij 
waren pas 14 dus dat was ook meteen de 
laatste keer dat we mee hebben gedaan, 
haha! Na dit seizoen heb ik een jaar in de 
B1 gespeeld om vervolgens meteen naar 
de A1 te gaan. Na drie jaar A1 ging ik over 
naar de selectie waar ik tien jaar gespeeld 
heb (met name bij de vrienden van ‘t 
twidde).” Floor speelde daarna nog in de B1 
en A1 en is in 2009 met dat team kampioen 
geworden. En dat is wellicht nog stof voor 
een vervolgartikel… Na een aantal jaren in 
de selectie, ook met name bij Heeze 2, is 
hij inmiddels vast lid van de harde kern van 
Heeze 6!
Marcel: “Centraal achterin, wat nu mijn 
positie is, werd in eerste instantie ingevuld 
door Maikel en Youri. Dat duo stond als 
een huis, dus geen reden om wat anders 
te doen. Echter, Maikel is gedurende het 
seizoen vervroegd overgegaan naar de B1. 
Toen kwam er een vacature vrij en heeft 
Chris mijn daar geposteerd. Dat bleek een 
goede positie voor mij en ik denk wel dat 
ik samen met Youri een goed duo vormde. 
We voelden elkaar goed aan en waren 
beide niet te beroerd om een keer hard in 

te grijpen. Na 1 jaar B, waarin we bijna weer 
kampioen werden, ben ik samen met Bas, 
Youri, Floor en Joost vervroegd overgegaan 
naar de A1. Dat wisten we toen nog 
niet, maar dat werd een jaar om nooit te 
vergeten!” Maar ook hier geldt: hier hebben 
we het nog wel in een ander artikel over 
een keer… “Na nog twee jaar A1 onder “Jose 
Fred”, waarin we goed presteerden, maar 
waar het ons in de nacompetitie aan een 
klein beetje geluk (of kwaliteit) ontbrak om 
te kunnen promoveren, ben ik overgegaan 
naar de senioren. Ik werd meteen voor 
de leeuwen gegooid en mocht het van 
toenmalige trainer Ben Lodewijks meteen 
laten zien, toen nog in de 3e klasse. Dat 
jaar was ik “simpel backske” en dat was 
een zeer leerzaam jaar. In mijn eerste 
jaar bij het eerste kon ik me geen betere 
trainer wensen als Ben Lodewijks! Ik was 
jong en maakte uiteraard regelmatig een 
foutje, maar zonder woorden wist hij mij 
scherp te zetten en wist ik al wat hij dacht. 
Inmiddels speel ik al weer tien seizoenen in 
het eerste. Pff, wel confronterend eigenlijk, 
dat ik ineens een van de ouderen ben! Maar 
ik mag me heel gelukkig prijzen met de 
teamgenoten die ik altijd gehad heb en de 
prestaties die we daar mee neer hebben 
kunnen zetten. Twee kampioenschappen 
en een promotie via nacompetitie heb ik 
mee mogen maken en als het aan mij ligt 
zijn we nog lang niet klaar! 
Teun: “In de E1 en D1 speelde ik erg 
lekker. In de D1 was ik aanvoerder onder 
Ad Snoeijen (onze trainer toen) en dat 
was qua voetbalprestaties mijn gloriejaar. 
Volgens mij werden we met twee vingers 
in de neus kampioen en hebben we maar 
één keer verloren. Het aanvoerder zijn 
kwam voor mij volledig uit de lucht vallen, 
maar daardoor heb ik wel veel geleerd. Na 
de C1 is het bij mij bergafwaarts gegaan 
en heb ik na een jaar B1 plaats moeten 
maken voor anderen. Toen ben ik in de A4 
gaan voetballen. Dat was echt ’n wereld 
van verschil: zelf het spel moeten maken 
en de spelers “dragen” is een heel andere 

twee zaken herinneren: “Maikel zou op de 
camping een enorme slang gezien hebben, 
maar niemand geloofde hem! En ik weet 
ook nog dat we daar ook nog een wedstrijd 
van Ipswich Town hebben bezocht. Joost: 
“We hebben dat weekend vooral veel 
gelachen met elkaar tijdens het shoarma 
rollen (ieder in een slaapzak en dan elkaar 
omver beuken) of de moppenronde van 
Martin, alias Rick. Door dit weekend is bij 
mij de interesse ontstaan zodat ik jaren 
later samen met Teun en Arjan (ook uit dit 
team) de organisatie van de Engelandreis 
over heb genomen en dit doen we nu al 
zo’n 8 of 9 jaar!”

HOE IS JE VOETBAL- EN 
TRAINERSCARRIÈRE HIERNA 
VERLOPEN?
Chris: “Mijn motto was dat als ik iets doe, 
probeer ik het goed te doen, daar hadden 
de spelers ook recht op. Daarom ben ik 
het Oefenmeester 3 diploma gaan halen 
samen met Jeroen Manders. Ik heb er 

opgave. Uiteindelijk ben ik bij het team van 
Gerry Lammers terecht gekomen, waar ik 
qua voetbal wel bij de betere behoor. Daar 
hebben we vooral veel plezier en we zijn 
bij de senioren toch ook alweer twee keer 
kampioen geworden. Helaas stoppen meer 
en meer teamgenoten ermee, dus hoe lang 
het nog doorgaat, weet ik niet. Inmiddels 
zijn we al twee maal samen gegaan met 
een ander team (eerst het 4e van Kees & 
Peter van de Groenendaal) en daarna het 
3e van Tom Konings en Bart Brouwers etc. 
Hopelijk gaan we nog een aantal jaren 
door want ik zou het voor geen goud willen 
missen, elke zondagochtend!”

Joost wil ten slotte nog wel wat kwijt: “Het 
jaar in de C1 was een heel mooi jaar, zeker 
met de uitwisseling erbij. Maar als ik er 
nu op terugkijk, zijn alle jaren in de jeugd 
met dit elftal heel bijzonder geweest. 
Het is nu vrij uniek dat wij toen vanuit de 
F1 tot de A1 altijd met dezelfde spelers 
samen hebben gespeeld. Daardoor zijn 
veel vriendschappen ontstaan door alle 
leuke dingen die we in en buiten het veld 
hebben meegemaakt. En bij deze ook een 
bedankje naar alle verschillende leiders 
die wij met dit team hebben gehad en de 
ouders die iedere wedstrijd langs de kant 
stonden. Hopelijk kunnen we snel weer 
gaan voetballen!”

TERUG IN DE TIJD
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: ARCHIEF
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Op de Misdaadmeter staat Heeze op een 
bedroevend lage plaats: 277. Eindhoven scoorde 
in 2020 weer geweldig. De stad staat stevig op 
de tweede plaats. Alleen nog even Amsterdam 
uit de weg ruimen, en ze staan bovenaan. Op dit 
moment is Amsterdam nog steeds de grootste 
tuigstad van Nederland. Onana en Promes 
hebben hier keurig hun bijdrage aan geleverd.

In dezelfde week werd bekend gemaakt dat 
Eindhoven de meest vriendelijke stad van ons 
land is. We hebben hier dus van doen met 
vriendelijke criminelen. Ze steken je neer en 
wijzen je vervolgens vriendelijk de weg naar het 
ziekenhuis. Zoiets. Toch wel apart.

Vorig seizoen speelden onze jongens uit tegen 
het Eindhovense Unitas. We hadden gewonnen 
en stonden op het punt te vertrekken. Net 
voordat ik de auto instap hoor ik iemand roepen: 

“Hé jij daar”. 
Oei, dacht ik. Vooral niet kijken. 
“Hé jij daar!”, klinkt het nog een keer,
“Ja, jij daar!” 

Zou dat zo’n vriendelijke Eindhovense crimineel 
zijn? Ik had weliswaar een doelpunt afgevlagd, 
maar dat was volkomen terecht. Er protesteerde 
dan ook niemand.

“Hé jij daar, geef me twee euro
of ik steek je neer!”. 

Twee euro, dacht ik, dat valt best mee. Ik heb nog 
nooit een steekpartij meegemaakt, maar het lijkt 
me dat je dag dan behoorlijk verpest is. Je komt 
in een ziekenhuis terecht, hebt behoorlijk wat 
bloed verloren en je houdt er een rij hechtingen 
aan over. 

Maar deze man doet mij een mooi aanbod. Voor 
twee euro zorgt hij ervoor dat mij deze ellende 
bespaard blijft. Ze zijn inderdaad vriendelijk in 
Eindhoven. Een koopje eigenlijk. In deze barre 
economische tijden is dat een mooi gebaar. En ik 
houd wel van koopjes. Ik geef de man twee euro 
en bedank hem voor zijn goedmoedigheid. In 
Helmond kost zoiets toch gauw twintig euro. 

Je maakt dat wel eens mee in de voetballerij: 
vriendelijk tuig. De club werkt niet mee aan een 
transfer van een speler (ze hebben hem gewoon 
nodig), en dan gaat ie moeilijk doen. Tegen de 
pers gaat hij dan roepen dat hij nog weigert 
te spelen en zijn contract niet verlengt zodat 
hij aan het eind van het seizoen gratis de deur 
uitloopt. Hij is jaren vorstelijk beloond en gunt 
zijn club vervolgens geen cent. Laat staan twee 
euro. En hij verkoopt dit onder het mom dat de 
club veel aan hem te danken heeft. Ja, deze boef 
vindt zichzelf heel vriendelijk en coulant. 

Het kan ook andersom. Thiago (Bayern München) 
was rond met Liverpool, maar Liverpool nog niet 
met Bayern. Liverpool bluft en er komt maar 
geen officieel bod. Liverpool wacht tot de laatste 
week van de transferperiode om dan met een 
lager bod te komen. Heel vriendelijk komen ze 
toch nog tot een bod:

“Is dat niet aardig van ons, want als we nog twee 
dagen gewacht hadden, hadden wij Thiago voor 
niks binnengehaald”. 

Toegegeven, het was beduidend meer dan twee 
euro, maar het blijven boevenpraktijken.

Graspol

HEEZE SCOORT 
SLECHT OP 
MISDAADMETER

COLUMN
TEKST: GRASPOL
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Zeurende hoofpijn, verkouden, geen geur, 
’n dagje koorts en oogpijn (?), zo begon het 
bij haar. De verplichte quarantaine thuis 
vond zij geen lolletje en ze besloot dan ook 
om na enkele dagen stiekem met mama 
te gaan wandelen in de naburige bossen 
tijdens die momenten waarop zij zeker 
wisten dat ze niemand zouden ontmoeten. 
De resterende quarantainetijd heeft zij 
voornamelijk doorgebracht met - en óp - 
sociale media. 

Een van de maatregelen, behorende bij 
een totale lockdown betrof op ’n gegeven 
moment de verplichte schoolsluiting 
gevolgd door de avondklok. M.b.t. dit 
laatste onderdeel ondervond zij geen 
enkele hinder en de schoolsluiting had ook 
wel zo z’n voordelen, aldus Babbe die het 
heerlijk vond om niet voor dag en dauw 
te hoeven opstaan om vervolgens door 
weer en wind naar haar school (Were Di in 

lees verder 
op pag. 22

CORONA
IN DE
PRAKTIJK

Met inachtneming van de voorgeschreven 
coronamaatregelen (mondkapje, voldoende 
afstand etc.) heb ik vervolgens aan alle 
kleinkinderen een aantal vragen digitaal 
voorgelegd en de meningen gevraagd 
omtrent hun persoonlijke coronabeleving 
om vervolgens hun ervaringen met mij 
(en alle LINK-lezers) te delen. Het spreekt 
voor zich dat deze opa zijn kleinkinderen 
Babbe, Louie, Wout en Bob hiervoor zeer 
erkentelijk is.

BABBE (13 JAAR, MO15-2)
Babbe raakte met corona besmet via haar 
nichtje toen zij tijdens de kerstvakantie 
gezamenlijk een vakantiewoning deelden 
aan de Zeeuwse kust. Niet alleen door 
het opgelopen virus viel deze (mini)
vakantie in duigen doch ook omdat er op 
het vakantiepark geen bal te doen was 
vanwege ditzelfde virus.

CORONA AAN DEN LIJVE
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS
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Dagelijks zijn we getuige van het aantal 
coronagevallen welke ons via de media te 
pas en te onpas worden voorgeschoteld. 
En ondanks de gigantische hoeveelheid 
informatie die ons via al die mediakanalen 
bereiken (aantal besmettingen, positieve/
negatieve testen, ziekenhuisopnames, 
vaccins etc. etc.) komt het overgrote 
deel van onze bevolking gelukkig niet of 
nauwelijks in aanraking met het virus.
Want wie kent in zijn/haar naaste 
omgeving nou de exacte gevallen van 
coronabesmetting ? Dat zijn er immers 
slechts ’n handje vol, zo dacht ik althans. 
En natuurlijk word je er van tijd tot tijd wel 
eens nader mee geconfronteerd, zoals ’n dik 
half jaar geleden toen ‘onze’ coronaheldin 
Senna Dijstelbloem haar persoonlijke 
coronabeleving op aangrijpende wijze in 
ons LINK-magazine verwoordde. Alles wat 
hierna nog over corona wordt  geschreven, 
valt hierbij in het niet. 

Totdat ik plotsklaps geconfronteerd werd 
met de situatie waarin alle vier mijn 
kleinkinderen (allen lid van de RKSV Heeze) 
inclusief hun ouders positief getest werden 
en dus daadwerkelijk besmet waren met het 
coronavirus en gezamenlijk in quarantaine 
moesten. Uitermate jammerlijk natuurlijk voor 
mijn geliefde familie maar voor mij betekende 
dit feit wel hét moment om alsnog onderstaand 
artikel op relatief eenvoudige wijze te 
realiseren.
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Valkenswaard) te fietsen. Babbe ondergaat 
de online lessen als zeer vermoeiend en 
door het gemis van voldoende concentratie 
is zij bang achter te geraken in bepaalde 
vakken. Bang om te blijven zitten 
(doubleren) is zij echter niet omdat ze pas 
in het eerste leerjaar zit waar doubleren is 
uitgesloten.

Babbe hoopt vurig dat dit het laatste 
virusjaar zal zijn met in elk geval veel 
minder besmettingen. Ook hoopt zij op 
minder rellen, vernielingen en protesten 
tegen de coronamaatregelen omdat 
niemand hier wijzer van wordt.
Zij mist haar wekelijkse partijtje voetbal 
inclusief alle sociale contacten daaromheen 
enorm en vindt de hele situatie erg sneu 
voor de vereniging maar snapt ook dat het 
bestuur hieraan weinig kan veranderen.

LOUIE (14 JAAR, JO15-1)
Ook Louie raakte evenals zus Babbe op 
hetzelfde moment en op dezelfde plaats 
besmet tijdens de kerstvakantie in Zeeland. 
Zo bleek uit de coronatest, die hij overigens 
al met enige regelmaat heeft laten 
uitvoeren omdat hij uitermate allergisch 
reageert met als gevolg regelmatig last van 
keel- en neusklachten.

Naast het nodige ‘gesnotter’ was hoofdpijn 
de voornaamste klacht die hij tijdens 
zijn quarantaineperiode ondervond. Een 
quarantaine overigens waar hij zich strikt 
aan hield. Voor Lou is dit niet al te moeilijk 
omdat hij zich met gemak 24 uur per dag 
kan bezig houden met Playstation en 
aanverwante digitale voetbalspelletjes op 
zijn mobieltje, vaak samen met vrienden 
op afstand gespeeld zodat er toch sprake is 
van enig sociaal contact. 
De verplichte schoolsluiting komt Lou niet 
erg goed uit (zwaar klote) omdat hij er wat 
betreft leerprestatie niet goed voorstaat. 
De online lessen zijn daar mede debet aan, 
aldus Lou, die daarom op dit moment baat 

hoopt te vinden in huiswerkbegeleiding. 
Hoewel hij er dus alles aan doet om zijn 
prestaties op te halen, vreest hij er toch 
voor om dit leerjaar over te moeten doen. 
Of het zou moeten zijn dat Rutte besluit om 
iedereen dit jaar automatisch over te laten 
gaan naar de volgende leergang. Maar, 
aldus Lou, word je daar niet veel slimmer 
van. 

Louie beseft dat het wegvallen van de 
dagelijkse fietstocht door weer en wind, 
ijzel en kou, naar het ‘Aug’ in Eindhoven ’n 
bepaald voordeel oplevert (ook hij houdt 
er van om wat langer te luieren) maar 
ondervindt gelijktijdig ook de nadelen 

NAAST HET NODIGE 
‘GESNOTTER’ WAS
HOOFDPIJN DE
VOORNAAMSTE KLACHT

CORONA AAN DEN LIJVE
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: GERNIE HENSELMANS
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hiervan, hetgeen zich bij hem uit in minder 
fysieke kracht en conditie. Tel daar het 
gemis aan wekelijkse voetbalwedstrijden bij 
op, dan komt Lou al gauw tot de conclusie 
dat het maar snel afgelopen moet zijn 
met deze pandemie. Helaas voorziet Lou 
dat het nog lang gaat duren met deze 
virus-ellende. Hij kan slechts hopen op 
minder besmettingen dankzij het vlot op 
gangkomen van het vaccinatieprogramma.  
De avondklok vinden Lou en zijn vaste 
vrienden om praktische redenen best wel 
irritant.  Om tijdens het ‘chillen’ constant 
op de klok te moeten kijken is geen pretje 
en leidt behoorlijk af, aldus Louie die er 
daarom voor kiest om, als het zo uitkomt, 

over en weer bij elkaar te overnachten.
Hoe vervelend de hele situatie rondom 
de pandemie ook is, keurt hij de 
protestdemonstraties (inclusief rellen en 
vernielingen) hiertegen resoluut af.
Tot slot wil Louie nog kwijt dat hij de 
wekelijkse voetbalwedstrijden als geen 
ander ontzettend mist. Hij hoopt dan 
ook vurig op een snelle herstart van de 
competitie inclusief het inhalen van de 
gemiste competitiewedstrijden, desnoods 
doordeweeks.

WOUT (18 JAAR, JO19-1)
Dat je ongemerkt en geheel klachtenvrij 
tóch positief besmet kunt geraken met 
het Covid-19 virus, daarvan is Wout als 
geen ander het levende bewijs. Als hij 
niet zou zijn getest had hij waarschijnlijk 
zijn besmetting nooit opgemerkt, maar 
wél anderen kunnen besmetten. Vandaar 
dat Wout regelmatig testen, ook bij ’n 
eenvoudig hoestje of hoofdpijn, ten zeerste 
aanraadt. 

De verplichte schoolsluiting kwam hem - en 
enkele van zijn vaste vrienden - nog niet zo 
heel slecht uit. Ook de RKSV Heeze heeft 
hiervan zijdelings nog mogen profiteren 
aangezien Wout met deze vrienden 
tijdens de verplichte schoolsluiting 
regelmatig te vinden waren op ’t 
Lambrek om aldaar gebezigd te zijn met 
herbestratingswerkzaamheden. Elk nadeel 
‘heb’ zijn voordeel, zullen we maar zeggen. 
Dit Cruyffiaans gezegde wordt tevens van 
toepassing wanneer je bovendien niet 
meer elke dag door weer en wind (-15gr.C 
en ’n halve meter dik sneeuwpakket) op het 
fietske naar school (’t Joriscollege) hoeft te 
fietsen, aldus onze visionair in spé.
De verplichte quarantaine daarentegen 
vond Wout behoorlijk saai. Ook bij hem 
waren lezen, gamen, snapchatten en 
instagrammen de belangrijkste vorm van 
vermaak tijdens deze periode.
Voor Wout staat buiten kijf dat het gemis 
aan normale schoollessen de voornaamste 

oorzaak betreft als hij het huidige 
schooljaar (nota bene eindexamenjaar) zal 
moeten overdoen. Het volgen van online 
lessen vergt een dermate hoge inspanning 
(concentratie/discipline) waardoor het 
resultaat voor ’n doorsnee leerling als Wout 
wel eens funest zou kunnen worden.
Hoewel hij de maatregelen tegen 
verspreiding van het virus, zoals opgelegd 
door het kabinet (met name de avondklok), 
niet altijd even begrijpelijk vindt, kan hij 
geen enkel begrip opbrengen voor op 
rellen beluste jongeren die hiertegen 
demonstreren.
Massaal overgaan tot vaccineren, zodat 
we weer snel kunnen overgaan tot de orde 
van de dag, dat is de hoop die Wout hierbij 
uitspreekt, waarbij het hervatten van de 
voetbalcompetitie voor hem op dit moment 
heel hoog op zijn verlanglijstje staat.

BOB (19 JAAR, VOORHEEN JO-19)
Twee seizoenen geleden is Bob als actief 
jeugdlid gestopt omdat het combineren 
van zijn drukke scoutingwerkzaamheden 
(leidinggevend) met het voetballen op de 
zaterdagmiddag onmogelijk werd. Toch 
willen we Bob als voormalig lid (maar 
nog steeds groot fan van ons clubke) niet 
ontzien in dit Covid-19 verhaal.
Immers, als geen ander weet hij wat 
het betekent om met deze pandemie 
betrokken te geraken. Bob is namelijk 
voornemens om een baan te vinden 
in de medische zorgverlening en loopt 
daarvoor reeds geruime tijd stage in 
ziekenhuizen en zorginstellingen. O.a. 
was hij ten tijde van de allereerste 
virusuitbraak werkzaam in het Elisabeth 
2-stedenziekenhuis in Tilburg. Vanaf dat 
moment tot op heden heeft hij uitsluitend 
nog op instellingen gewerkt waar het 
virus welig tierde en nog steeds de kop 
op steekt. Bang voor het grote risico op 
besmetting, waar Bob dientengevolge in 
deze instellingen elke dag aan blootstaat, 
is hij geenszins. Toch bleef ook hij ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen hiervan niet 

gevrijwaard, raakte besmet en mét hem 
al zijn familieleden. Ook Bob kwam (zoals 
gelukkig ook de rest van de familie) 
ongeschonden uit quarantaine en heeft 
alweer geruime tijd zijn stageplek opnieuw 
ingenomen alsof het hier de normaalste 
zaak van de wereld betreft. De redactie 
wenst hem in zijn verdere maatschappelijke 
carrière, gericht op de zorgverlening, veel 
geluk, wijsheid en alle succes die hem 
toekomt.

Noot redactie:
Zoals u heeft bemerkt is bovengenoemde tekst gedeeltelijk in de 
verleden tijd geschreven omdat we hopen - en ervan uitgaan - dat 
alle ellende voorbij is op het moment dat u deze LINK leest. Niets 
is daarbij zeker en hangt mede af van onze gedragingen tijdens de 
pandemie en de naleving van de maatregelen. Wij wensen alle LINK-
lezers en de RKSV Heeze in het bijzonder veel succes en sterkte in 
deze bewogen tijden en spreken de hoop uit daarbij nog lang gezond 
te mogen blijven.

KLACHTENVRIJ
EN TÓCH BESMET,
DAARVAN IS WOUT 
HET BEWIJS

CORONA AAN DEN LIJVE
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I N T E R I E U R W E R K E N

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

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

VOLG ONS OP

WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

INFO@SNOEI JENLUI JTEN INTER IEURWERKEN.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

Alle leden van RKSV Heeze ontvangen tegen 
inlevering van deze coupon 

de contributie als korting 
op ieder lespakket!

Autorijschool DE BRUG 
Cyril Eichhorn 
Schepenbank 1 
5591 KJ  Heeze  

Tel: 06 - 4143 1838 
www.rijschooldebrug.nl 

L

CLUBPAGINA
HEB JIJ NIEUWS? INZENDEN KAN VIA: LINK@RKSVHEEZE.NL

BEZOEKJE AAN 
TIFFANY
Keepster Tiffany Leonora van de VR3 
kreeg aan het begin van het seizoen te 
horen dat zij ernstig ziek is. Inmiddels 
heeft ze een zware operatie moeten 
ondergaan. Naar omstandigheden gaat 
het gelukkig goed met haar. Enkele 
teamgenoten van Tiffany brachten haar 
onlangs een bezoekje. Keepen zit er 
voor Tiffany helaas niet meer in en dat is 
verschrikkelijk om te horen. De meiden 
lieten haar tenue daarom inlijsten. 

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.
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perikelen hebben ze goed doorstaan. En 
net nu er een mooie schaatsperiode was, 
kon veld 6 niet onder water gezet worden 
voor een ijsbaan. Er mocht niets worden 
georganiseerd. De mensen zochten het 
zelf op achter het kasteel. Het terras bij de 
kantine is vernieuwd. Er worden/zijn zeer 
stevige (?!) tafels met banken gemaakt 
en er is zelfs voorzichtig sprake van een 
vaste overkapping. Het zou best eens 
een mooie Biergarten kunnen worden. 
Nou zijn we nog op zoek naar een stevige 
sponsor voor zonnepanelen op het dak van 
de kleedlokalen. Als die er bijtijds komt, 
kunnen die nog voor de zomer geplaatst 
zijn. Ze hebben er nu tijd voor (grapje!). 

Alles bij elkaar blijven het rare tijden. En 
er is niet echt zicht op, dat dit op korte 
termijn zal gaan veranderen. Tot nog toe 
is ons ledental stabiel gebleven, zelfs licht 
gestegen. Prima, zowel voor de financiën 
als voor de uitstraling naar buiten. Toch 
zou het goed zijn als er in september met 
een nieuwe competitie gestart zou kunnen 
worden. Iedereen kan dan weer aan de slag 
op zijn eigen “vakgebied” en de binding 
met de vereniging wordt weer als vanouds. 
We blijven dan die ijzersterke club waar 
iedereen graag lid van wil zijn of worden.

Als u dit leest, is Covid-19 al ruim 
een jaar onder ons. Eerst werd er nog 
lacherig over gedaan, maar ondertussen 
weten we dat het allemaal erg serieus 
wordt genomen. Vorige zomer leek het 
er enkele maanden op, dat het weer 
enigszins normaal was, totdat we de 
tweede golf kregen en alles nogmaals 
op slot ging. We lijken ondertussen 
gewend aan de anderhalve-meter-
samenleving, al wordt deze niet altijd en 
overal nageleefd. Ook het (thuis)werken 
in de digitale omgeving is gemeengoed 
geworden. Minder leuk, maar wel 
noodzakelijk (vinden de meesten). 

De in september begonnen competitie 
werd begin oktober weer meteen 
stilgelegd. Pas afgelopen week (25 februari 
2021) is die definitief afgezegd. We 
hopen met zijn allen, dat in september 
met de nieuwe competitie begonnen kan 
worden. Als tenminste in juli/augustus de 
trainingen voor iedereen van start kunnen 
gaan. Dat is een minste vereiste. 
Vaccineren moet ons daarbij helpen. Maar 
als dat met de huidige snelheid gaat, 
heb ik er een zwaar hoofd in. Wel zijn 
er een aantal versoepelingen geweest. 
Eerst mocht de jeugd weer gaan trainen 
en onderlinge wedstrijdjes spelen. Dat 
betekende ook dat de begeleidende 
vrijwilligers actief konden worden. Sinds 
kort was er ruimte voor senioren tot 27 jaar 
(waarom deze grens?) om gebruik te mogen 
maken van onze trainingsfaciliteiten. De 
kantine blijft wel op slot, dus de derde helft 
kan niet worden gespeeld. Hoe jammer is 
dat. Rondom de actieve voetballerij blijft er

VRIJWILLIGERS
EN COVID-19

nog voldoende te doen op het sportpark. En 
dan vooral voor de Maandagmorgenploeg 
(MP). Het noodzakelijke onderhoud dient te 
gebeuren. Doordat er weinig activiteit op 
het sportpark is, kunnen nu andere kleinere 
klusjes worden opgepakt. Niet door de hele 
ploeg, want een groot deel behoort, door 
leeftijd of ander ongemak, tot de groep 
met een hoger risico. Zij blijven thuis of 
worden niet opgeroepen. Wél blijven er 
de contacten onderling en hebben ze het 
gevoel er nog steeds bij te horen. Zodra het 
kan, zullen ze er ongetwijfeld weer bijzijn. 
Een aantal van hen “gooit” de LINK in hun 
wijk, door weer en wind. Ook dat helpt voor 
het Rood-groene gevoel. 

Een clubje van een man of acht komt, ijs 
en weder dienende, op maandagmorgen 
kijken wat er gedaan kan worden. De twee 
Jannen zijn nog steeds bijna dagelijks op 
het sportpark. Ad en Kees laten wat vaker 
dan alleen op maandag hun gezicht zien 
en dat alles met in achtneming van de 
coronamaatregelen. Dat heeft er in ieder 
geval voor gezorgd, dat er geen corona-
gerelateerde uitvallers zijn geweest. De 
eersten zijn al gevaccineerd. Er gloort hoop 
aan de horizon. De sportvelden liggen er 
trouwens nog steeds goed bij. Alle winterse 
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Na zes jaar te hebben geschreven 
in dit mooie clubblad ga ik stoppen 
met de LINK. Het was erg leuk om te 
doen en ik heb er ook ontzettend veel 
van geleerd. Nu ik ga stoppen is er 
natuurlijk een plekje vrij in de 
jeugdredactie…

Een aantal jaar 
geleden kwam 
een van de 
redactieleden van 
de LINK voor de 
rubriek ‘familie 
van’  bij ons 
langs. Ik vertelde 
toen dat ik graag 
sportjournalist wilde 
worden. Toen werd mij 
verteld dat ze nog iemand 
zochten voor bij de LINK. Ik 
was meteen super enthousiast. De 
plannen van sportjournalist worden zijn 
deels veranderd, mede daarom heb ik ook 
besloten om te stoppen met de LINK.

WIE NEEMT 
HET STOKJE 
OVER? 

Vanaf mijn 13e schreef ik mijn stukjes. 
Hierdoor heb ik veel trainers, kinderen en 
andere mensen binnen de club gesproken, 
waardoor je steeds meer mensen leert 

kennen. Ook leer je er ontzettend veel 
van als je bezig bent met 

het schrijven voor de 
LINK. Vooral bij een 

schrijfopdracht voor 
het vak Nederlands 

merkte ik dat ik 
daar niet veel 
moeite mee had.

Lijkt het jou nou 
super leuk om te 

schrijven over van 
alles wat er binnen 

de club speelt en vind 
je het leuk om meer 

mensen op de club te leren 
kennen? Dan is de jeugdredactie 

echt iets voor jou!

Daan DiJstelbloem

LIJKT HET JOU OOK LEUK
OM VOOR DE JEUGDREDACTIE 
VAN LINK TE SCHRIJVEN?
NEEM CONTACT OP!
Hoe gaat het in de jeugdredactie? 
Je krijgt een paar weken de tijd om aan een artikel te werken. Je mag 
schrijven over iets wat je leuk vindt, of juist niet leuk. Je mag altijd iemand 
uit de club interviewen. Het is eigenlijk altijd goed en je mag het zelf 
bepalen. Maar als je het moeilijk vindt om zelf een onderwerp te vinden dan 
helpen we je daarmee. Er is een appgroepje van de jeugdredactie. Dat maakt 
even overleggen heel gemakkelijk. 

Bang voor taalfoutjes?
Je hoeft niet bang te zijn voor eventuele taalfoutjes,
want die worden er (bij alle LINKers) uitgehaald.  

Wie zoeken we?
Iedereen die het leuk vindt, is van harte welkom om een stukje schrijven 
voor de LINK. Je bent nooit te jong of te oud. Je mag het ook altijd gewoon 
een keer proberen om te kijken of je het wel leuk vindt. Ben je niet zo van 
het schrijven, maar heb je een andere leuke inbreng voor de LINK, ook dan 
ben je welkom. 

Wat zijn de voordelen?
Het is leuk. Het is heel leerzaam. Je werkt op een leuke manier aan je 
taalvaardigheden. Je helpt de club. Je zult zien dat je RKSV Heeze beter leert 
kennen. Reageren kan via link@rksvheeze.nl en je krijgt snel een reactie 
van Gernie of Michiel. 

Wij kijken uit naar jouw reactie! 
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Voor mijn profielwerkstuk dat ik in havo 
5 moet doen, heb ik samen met mijn 
teamgenoot, Niels van den Broek, een 
onderzoek gedaan naar de financiële 
situatie en gevolgen van professionele 
en amateurvoetbalverenigingen in 
tijden van crisis. En dus hebben we als 
amateurvoetbalvereniging ons eigen RKSV 
Heeze onderzocht. Daarom hebben we op 
penningmeester, Hans Dekker, een aantal 
vragen afgevuurd.    

Hoe zorgen jullie ervoor om financieel 
gezond te blijven op het moment dat er géén 
crisis is?
“Het is belangrijk dat je weet wat de inkomsten 
zijn en wat de uitgaven van de club zijn op 
middellange termijn, dat is op lange termijn 
en op korte termijn. Door het maken van een 
begroting voorspel je wat de uitgaven gaan 
zijn en wat de inkomsten gaan zijn voor een 
bepaalde periode. Op het moment dat het 
uit de hand dreigt te gaan lopen, moet je 
kijken wat je kunt gaan schuiven. Zo kun je 
bijvoorbeeld kijken of je de producten van de 
kantine duurder gaat maken, of de contributie 
gaat verhogen. Bij de uitgavenzijde ga je kijken 
waar je allemaal op kunt gaan bezuinigen 
zonder dat dat echt grote gevolgen met zich 
mee brengt. Ik kijk zelf vaak naar de cashflow, 
dus wat er in- en uitgaat, is het positief of is 

INTERVIEW
HANS DEKKER

het negatief. Als ik denk dat er iets beter kan, 
geef ik dat aan bij de directie van de club. Het is 
namelijk niet de bedoeling dat wij als club winst 
maken, dat hoeft niet.”

Hoe zorgen jullie ervoor om in tijden van een 
crisis (zoals het coronavirus) zo financieel 
mogelijk gezien gezond te blijven?
“Dat is erg lastig. Je gaat dus kijken wat je kunt 
doen aan de uitgave- en inkomstenkant. Er 
zijn natuurlijk sponsors die het lastig hebben 
in deze crisis. Dat soort bedrijven kun je dan 
niet vragen of zij ons willen helpen door meer 
geld te geven dan dat ze normaal al doen, 
dat hebben wij ook niet gedaan. Contributie-
inkomsten heeft RKSV Heeze ook niet 
verhoogd. Dat komt vooral, omdat ook mensen 
het financieel gezien moeilijk hebben in deze 
tijd, niet alleen bedrijven. Wij kunnen dan niet 
vragen of zij meer contributie willen betalen. 
Een andere onzekerheid is dat niemand weet 
of er nog wel gevoetbald kan worden dit jaar. 
Op het moment van dit interview is er een 
lockdown en mag er alleen getraind worden 
door mensen onder de achttien. Competities 
gaan niet door, en trainingen voor senioren 
mogen ook niet meer gehouden worden. Op 
het moment dat er niet gesport kan worden kun 
je het niet maken om de contributie duurder te 
maken, vinden wij. Wij zijn al heel blij dat bijna 
iedereen de contributie kan betalen.”

HERINNERINGEN C1 2003-2004
TEKST: MICHIEL THURLINGS  /  BEELD: ARCHIEF

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

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

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

JEUGDREDACTIE
TEKST: JOEP VAN MIERLO



36 37JEUGDREDACTIE
TEKST: JOEP VAN MIERLO

JEUGDREDACTIE
TEKST: JOEP VAN MIERLO

Hoelang zou de coronacrisis nog moeten 
duren voordat er amateurvoetbalclubs gaan 
omvallen?
“Ik heb nog niet gehoord dat er clubs zijn 
omgevallen, maar als dit tot het einde van 
het seizoen duurt, weet ik zeker dat er clubs 
in financiële problemen gaan komen. Wat je 
dan misschien ziet, is dat de gemeente gaat 
helpen. Dat is bij ons nog niet gebeurd, hoeven 
ze ook niet te doen. De gemeente weet over 
het algemeen wel hoe een amateurclub er 
financieel voorstaat. Een club moet wel zelf aan 
de deur van de gemeente kloppen, als ze hulp 
nodig hebben. Ik denk wel dat in gemeentes 
waar te veel voetbalclubs zijn, de gemeente aan 
gaat geven: “Ga maar samen met een andere 
club in de gemeente.” Ik denk dat er gemeentes 
zijn waar dat gaat gebeuren als de crisis nog 
lang duurt. Dan komt er nog meer klustering 
van verenigingen.”

Waarop hebben jullie kunnen
bezuinigen als amateurclub? 
“Wij zijn een financieel gezonde voetbalclub, 
dat kan ik wel zeggen. Wij hebben genoeg 
eigen vermogen en we hebben tot nu toe altijd 
positieve exploitatiebedragen kunnen draaien. 
Wij hebben dat eigen vermogen ook nodig 
om in de toekomst investeringen te kunnen 
doen. In deze crisis hebben wij ook al het een 
en ander kunnen veranderen, dat komt omdat 
er simpelweg niets te doen is op de club. Wij 
hebben nieuwe hekwerken kunnen plaatsen 
en willen in de toekomst nog meer dingen 
veranderen. Wij kunnen dat, omdat wij een 
goede buffer hadden opgebouwd voor de crisis. 
De buffer was niet gepland voor een crisis 
maar laat ik het zo zeggen, wij waren goed 
voorbereid. Wij hebben op het moment nog 
niet hoeven bezuinigen.”

Ik had op internet wat dingetjes opgezocht. 
Daar las ik dat gemiddeld één op de vijf 
amateurclubs moeite heeft om hun 
competities te betalen. Heeft Heeze daar 
ook moeite mee, bijvoorbeeld door de crisis?
“Nee, dat is een bedrag dat per maand betaald 
wordt voor alle competities. Dat is best een 
fors bedrag. Naarmate de leeftijdscategorie 
stijgt, wordt de competitie ook een stukje 
duurder. Voor de echt belangrijke teams 
moeten scheidsrechters betaald worden en 
soms nemen zij op hun beurt dan ook weer een 
of twee grensrechters mee, die natuurlijk ook 
betaald moeten worden. Het geld dat betaald 
moet worden voor de competities halen wij 
vooral uit de contributie-inkomsten. Naarmate 
je ouder wordt, betaal je meer contributie. 
De senioren betalen bijvoorbeeld een hoger 
bedrag dan de pupillen, maar daartussenin 
zitten ook nog de junioren, die een hoger 
bedrag betalen dan de pupillen, maar een lager 
bedrag betalen dan de senioren. Wij vinden 
als club wel dat wij iets terug moeten geven 
voor het bedrag dat wij vragen. Zo willen we 
bijvoorbeeld dat er goede trainers op het veld 
staan.”

Is het voortbestaan van deze club
zeker door de coronacrisis? 
“Ja, wij zijn daar wel zeker van. Het is niet dat 
deze crisis nog tien jaar moet gaan duren, maar 
wij houden het nog wel een tijd vol. Over een 
ding maak ik me wel zorgen: wanneer kinderen/
volwassenen straks een jaar niet hebben 
gevoetbald of wedstrijden hebben gespeeld, 
dan kan het gebeuren dat het hen wel bevalt 
en dan besluiten om te stoppen. Als dat zou 
gebeuren gaan er veel leden weg en dan 
zouden wij flink te kort lopen in onze begroting. 
Wij kunnen bij wijze van spreken nog wel een 
tijd door zonder dat de kantine opengaat, we 
hopen het niet, maar dat zou nog wel een jaar 
kunnen.” 

Hoe belangrijk zijn de kantine-
inkomsten voor een amateurclub? 
“Ik vind het lastig om het in procenten te 
zeggen. Wij hebben een gesloten boekjaar 
van 1 juli tot 1 juli. Voor het laatste ‘normale’ 
boekjaar moeten we alweer terug naar het 
jaar 2018/2019. In dat boekjaar zag je dat we 
een hoge kantineomzet hadden. Daar gaat 
natuurlijk ook veel van af qua kosten. Je bent 
ongeveer de helft kwijt aan inkopen, dan heb je 
het personeel dat betaald moet worden en we 
hebben soms ook acties. Van het resultaat doen 
we leuke dingen voor de club: bijvoorbeeld een 
clubdag. Nu moeten we alles weggooien, dat is 
erg zonde. “

Houdt de KNVB zich aan de regels
met betrekking op de financiën?
“Als penningmeester heb ik niet heel veel te 
maken met de KNVB. Ik moet jaarlijks mijn 
jaarverslag sturen en ik krijg een overzicht 
wat wij hebben betaald aan de KNVB en wat 
we moeten betalen. Dat controleer ik dan en 
verbeter waar nodig. Dat is het enige wat ik met 
de KNVB te maken heb als penningmeester.”

Wat doen jullie met gezinnen
die de contributie niet kunnen
betalen door de crisis? 
“Wij hebben dit jaar een actie bedacht voor 
de senioren. Normaal gesproken betaal je 
in het begin van het seizoen het complete 
contributiebedrag, maar dat hebben wij dit jaar 
in tweeën gesplitst. Wij hebben de senioren 
een keuze gegeven: als ze het bedrag niet 
kunnen betalen mogen ze ook minder betalen, 
ze mogen dan zelf zeggen wat ze willen betalen 
en als ze het echt niet kunnen betalen, dan 
hoeven ze niets te betalen. Dat komt vooral 
omdat de senioren niet eens kunnen trainen. 
Wij hebben als club wel een oproep gedaan 
aan de senioren. Als je het kan betalen, is het 
wel belangrijk dat je wel betaalt, want anders 
krijgen wij een gat in onze begroting. We hopen 
eigenlijk dat de meeste mensen zeggen: “Ja we 
betalen gewoon, zo kunnen we de club ook een 
beetje helpen”. Voor de junioren en pupillen 
hebben wij deze actie niet, omdat zij nog 
onderling kunnen trainen.

Zoals u eerder al aangaf heeft RKSV Heeze 
een voldoende eigen vermogen en is er een 
goede buffer opgebouwd, maar helpt de 
KNVB of de gemeente Heeze-Leende nu op 
financieel gebied?
“In principe doet de gemeente niets, we zijn 
wel met ze in gesprek voor wat dingen op het 
sportpark. Dat hebben wij zelf aangegeven, 
dat wordt ons niet aangeboden. De KNVB doet 
eigenlijk ook niks, maar omdat je natuurlijk 
minder wedstrijden speelt, krijg je een mindere 
bijdrage die je moet betalen aan de KNVB. 
Alleen betalen we een voorschot, dat na het 
seizoen verrekend gaat worden. Waar wij met 
name een beroep op hebben gedaan is: de 
TOGS en de TASO 2. Daar krijg je geld van, dat is 
van de rijksoverheid. Je dient een verzoek in bij 
de rijksoverheid.  Dat dekt een klein beetje onze 
exploitatie-inkomsten in die RKSV Heeze gehad 
zou hebben uit de kantine.”
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