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Zo langzamerhand beginnen we met 
vaccinaties de richting uit te gaan van “terug 
naar normaal”. Maar dat zal wel volgend 
seizoen worden. Ben benieuwd wat we dit 
seizoen nog kunnen doen. 

Ondertussen zijn we wel druk doende met 
het aanpakken van de gedefinieerde Hoofd 
Aandachts Punten (HAP) die uit de enquête 
gekomen zijn.
De HAP hebben we opgedeeld in 4 vragen/
uitdagingen:

1.	 Hoe	gaat	de	relatief	sterke	financiële	positie	
helpen bij het binden van de leden (Hans 
Dekker/Peer Vertogen) 

2. Hoe gaat de professionalisering/verbetering 
van de organisatie bijdragen aan het krijgen 
en binden van jeugdleden uit Heeze (Peter 
Bancken/Max Beerkens) 

3. Hoe gaan we zorgen dat er minder trainingen 
en wedstrijden worden afgelast (Joep 
Swaans/Paul Krieckaert) 

4. Hoe gaan we de positieve sfeer binnen 
onze club aanwenden om vrijwilligers te 
krijgen en te behouden en hoe gaan wij onze 
communicatie met de leden verbeteren? 
(Gerald van Kollenburg)

We hebben wel al wat tussenresultaten. Ten 
aanzien van punt 1 kan gemeld worden dat we de 
contributies voor de jeugd gaan verlagen. Voor 
actuele informatie verwijzen we naar de website. 
Over punt 3 heb al ik regelmatig melding gemaakt 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

ACHTER DE 
SCHERMEN

van onze voortgang op gebied van kunstgras (een 
definitieve	uitspraak	van	de	gemeente	moet	nog	
komen) en ledverlichting.

Belangrijk te melden is ook, dat we geen 
negatieve gevolgen zien van corona op ons 
ledenbestand. Dat is heel goed nieuws, want er 
zijn ook veel berichten van andere clubs waar het 
ledenbestand terugloopt, nu iedereen zijn/haar 
vrije tijd op een andere manier gaat invullen.

Tot slot wil ik herhalen wat ik vorige LINK al 
zei: 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 seniorleden 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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Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527

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

volg ons op Facebook

CORONATIJD
TEKST: NICO VAN DER PALEN  /  BEELD: ARCHIEF

HENK VAN
DE KERKHOF (64)
HOE KOMT EEN NORMAAL DRUK
BEZIG ZIJNDE, ECHT VERENIGINGSMENS,
DEZE RARE TIJDEN DOOR 

Het gaat bijna nergens anders meer 
over dan over dat vermaledijde virus. Al 
voert er, op het moment dat ik dit schrijf, 
enig politiek gerommel de boventoon. 
Niet dat het interessant is, maar het 
is weer eens wat anders. Ook in mijn 
videotelefoongesprek met Henk van de 
Kerkhof kunnen we niet om Covid-19 
heen. Want het beïnvloedt toch onze 
dagelijks doen en laten in vrij hoge mate. 

Desgevraagd vertelt hij, dat het goed met 
hem en zijn naasten is gegaan en nog 
gaat. Geen coronagevallen in de directe 
omgeving, maar binnen de RKSV Heeze is 
de ziekte toch verschillende keren dichtbij 
gekomen. Het werk bij de apotheek is 
gewoon doorgegaan. Uiteraard, zou je 
haast zeggen. Medicijnen zijn er immers 
altijd nodig. De activiteiten bij zijn eigen 
(massage)bedrijf je kwamen door de 
pandemie wel op veel lager pitje te staan. 
Schrale troost: dat gold niet alleen voor 
hem. Dat betekende wat meer vrije tijd, 
maar die is hij ook goed doorgekomen. Als 
het kon maakte hij bijna dagelijks met zijn 
vrouw	Philly	een	flinke	wandeling	in	de	
mooie Heezerse omgeving. En er is rondom 
huis altijd wel wat te doen. 
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ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN 
BRENGT HIJ TOCH WEL WAT TIJD DOOR 
OP HET SPORTPARK EN DAN VOORAL IN 
ZIJN MASSAGE/VERZORGINGSKAMER

achter elkaar níét op het sportpark ben 
geweest. En dat is toch wel apart.” 

Want onder normale omstandigheden 
brengt hij toch wel wat tijd door op het 
sportpark en dan vooral in zijn massage/
verzorgingskamer. Zaterdags bij de jeugd 
(al is dat minder geworden dan vroeger, 
toen zoon Rens nog in de jeugd speelde), 
op zondag bij de senioren (als Heeze 
1 thuis speelt de hele zondag en bij 
uitwedstrijden van het vaandelteam alleen 
’s morgens), dinsdagavond bij de training 
en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. 
Het werken met in achtneming van de 
coronamaatregelen maakt het allemaal 
wel anders. Inmiddels heeft hij zijn eerste 
vaccinatie gehad. Eind mei krijgt hij zijn 

tweede prik en hij gaat ervan uit dat hij 
dan minder vatbaar is voor het virus. 
Dat wil nog niet zeggen dat het dan 
allemaal over is. Dat zal af hangen van de 
vaccinatiedichtheid. 

Hij hoopt dat er het volgend seizoen 
weer gevoetbald kan worden, dus dat er 
vanaf half juli kan worden begonnen met 
de voorbereiding.  Het zou mooi zijn als 
ter afsluiting van het huidige seizoen de 
door de KNVB te organiseren Regio-cups 
gespeeld kunnen worden. Dat hangt af 
van de datum waarop het voetballen weer 
wordt vrijgegeven en onder welke RIVM-
voorwaarden. Heeze wordt vermoedelijk 
richting Eindhoven ingedeeld (met o.a. 
Geldrop en Brabantia). Laatstgenoemde 
club is al bezig met een initiatief.

Verder kijkt hij (en de rest van de 
familie) uit naar de geboorte van zijn 
eerste kleinkind. Jamie Lee is op 23/4 
uitgeteld, dus als dit gelezen wordt is ze er 
waarschijnlijk al. Want het is een meisje, 
dat werd d.m.v. een “feestpakket” aan de 
familiekring bekend gemaakt. En dat vond 
hij een heel aparte en mooie ervaring. 

OF HIJ TER AFSLUITING ZELF 
NOG IETS KWIJT WIL? 
“Ik zal blij zijn als we weer starten met 
voetballen en we elkaar weer kunnen zien 
en spreken. Maar ik betwijfel of het ooit 
weer het “oude normaal” wordt. Ik denk dat 
we er voortaan altijd rekening mee zullen 
moeten houden.”

NOOT: Tussen het schrijven van dit artikel 
en het verschijnen van de LINK is Henk opa 
geworden van kleindochter Liz. 
Van harte gefeliciteerd! Zie ook pag 31.

BIJ DE VOETBALCLUB NIET DAN? 
“Ik ben blij dat het trainen weer begonnen 
is. Bij de jeugd was dat al eerder, maar ook 
bij de selectie, de lagere senioren en de 
dames zijn ze volop aan de gang. Afgelopen 
donderdag bijvoorbeeld (en dat is geen 
1-aprilgrap) was het behoorlijk vol op de 
velden. Dat de kleedlokalen en de kantine 
niet open zijn, is natuurlijk minder, maar 
daar zijn we ondertussen aan gewend. 
Dat komt wel weer, alleen weet niemand 
wanneer. 

Van half december 2020 tot half maart 
2021 stond het voor mij bij RKSV Heeze 
helemaal stil. Het is tijdens mijn ruim 
56-jarig lidmaatschap nog niet eerder 
voorgekomen dat ik zo’n lange periode 

CORONATIJD
TEKST: NICO VAN DER PALEN  /  BEELD: ARCHIEF

CORONATIJD
TEKST: NICO VAN DER PALEN  /  BEELD: ARCHIEF
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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

HOOFDSPONSOR  IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: WILMA CUIJTEN

Omdat we stilaan depri worden van alle 
verschrikkingen en ellende welke het 
Covid-19 virus ons via allerlei kanalen 
bereiken, vindt uw redacteur het stilaan 
de hoogste tijd worden om onze LINK-
lezers te verblijden met een POSITIEF 
bericht in de ware betekenis van het 
woord (heeft dus niks te maken met 
‘positief’ testen bij corona).

Op 15 februari jl. werd namelijk via de media 
bekend gemaakt dat onze hoofdsponsor 
Meulendijks Dakwerken BV haar 
activiteiten heeft uitgebreid met een nieuwe 
bedrijfstak genaamd HVP Duurzaamheid. 
En dát in coronatijd waarin menig bedrijf 
om economische redenen overweegt om 
’n stapje terug te doen, pas op de plaats te 
maken of nog erger: ermee te stoppen.

Hoewel Meulendijks Dakwerken (afgelopen 
jaar werd alweer hun 20-jarig bestaan 
gevierd) reeds sinds 2013 zonnepanelen 
installeert, is Frank Meulendijks 
(medevennoot van Meulendijks Dakwerken) 
in	december	2020	op	fiftyfifty-basis	
eveneens mede-eigenaar geworden van 

EEN POSITIEF
VERHAAL
MEULENDIJKS DAKWERKEN BV
/ HVP DUURZAAMHEID 
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het bedrijf ‘HVP Duurzaamheid’. Voldoende 
reden voor uw LINK-redacteur om in deze 
onzekere tijden een bezoekje te brengen 
aan Frank en hem nader te vragen naar het 
hoe en waarom van deze uitbreiding welke, 
gezien de huidige omstandigheden, toch 
niet zo voor de hand ligt. Onze hoofdsponsor 
laat u graag de andere kant van het verhaal 
zien.

Per toeval (via bemiddeling van ons 
clublid Robbert van Leenders) kwam 
Frank medio 2013 in contact met Chris 
Tournelle, toenmalig (alleen)eigenaar 
van HVP Duurzaamheid, een bedrijf 
dat gespecialiseerd is op gebied van 
levering en montage van zonnepanelen, 
warmtepompen, airconditioning etc. etc. 
“Op persoonlijk vlak gaf deze kennismaking 
meteen een klik terwijl tevens de filosofie 
van beide bedrijven goed op elkaar 
aansloot,” aldus woordvoerder Frank 
Meulendijks. “Vanaf dag één ontstond er dus 
een chemie tussen beide bedrijven welke zo 
hecht werd dat - om een lang verhaal kort te 
houden - uiteindelijk besloten werd om het 
aandelenpakket op haast broederlijke wijze 
(50/50) te delen,” zo vervolgt Frank.

Het netwerk van Meulendijks Dakwerken, 
gekoppeld aan een uitstekend relatiebeheer 
van het bedrijf zorgde ervoor dat de omzet 
van HVP Duurzaamheid reeds in het 
eerste jaar van de verbintenis maar liefst 
verdubbelde. Een verklaring hiervoor is 
gelegen in het feit dat de opdrachtgevers 
van Meulendijks Dakwerken voortaan maar 
wát graag het totale dakpakket (dakplaten, 
dakpannen, dakgoten, trespa-betimmering) 
inclusief zonnepanelen aan één en 
hetzelfde bedrijf kunnen uitbesteden. En 
niet aan het minste bedrijf, want de vaste 
opdrachtgevers van Meulendijks Dakwerken 
weten maar al te goed wat de hoge kwaliteit 
en betrouwbaarheid van dit bedrijf voor hen 
betekenen. 

DE FILOSOFIE VAN
BEIDE BEDRIJVEN SLUIT
GOED OP ELKAAR AAN

HOOFDSPONSOR  IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: WILMA CUIJTEN
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in ons LINK-magazine om hun naam en 
diensten aan de man te brengen.Eveneens 
als onderdeel van deze promotiecampagne 
wil	HVP	Duurzaamheid	zich	extra	profileren	
middels de aanschaf van een reclame-
sponsorbord langs het hoofdveld.

En als klap op de vuurpijl heeft Meulendijks 
Dakwerken / HVP Duurzaamheid 
in vertrouwen aan uw redacteur 
meegedeeld	dat	na	afloop	van	het	huidige	
hoofdsponsorcontract, de RKSV Heeze 
desgewenst met het bedrijf in overleg mag 
treden voor verlenging van dit contract. 

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID
Dat Meulendijks Dakwerken het beste 
voor heeft met de RKSV Heeze behoeft, 
zeker na het lezen van deze positieve 
berichtgeving, geen nader betoog. De 
intense betrokkenheid van het bedrijf 
met ons clubke heeft alles te maken met 
de persoonlijke beleving welke Frank 
Meulendijks telkenmale ondervindt 
wanneer hij op zaterdag (en tegenwoordig 
ook regelmatig op zondag) zijn dochter en 
beide zonen begeleidt d.m.v. coaching en 
anderszins begeleidingsactiviteiten. Het 
sfeertje zoals hij dat ervaart binnen de RKSV 
Heeze - en met name op ‘t Lambrek  - voelt 
voor Frank dan ook als een warm bed. 

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST
Op mijn vraag of Frank, als medevennoot 
van beide bedrijven, nog voldoende 
vertrouwen heeft in de (nabije) toekomst 
ontvang ik - tot mijn zeer grote opluchting - 

een optimistisch antwoord. De bouwsector 
(met name voor wat betreft de woningbouw)
ondervindt tot op dit moment weinig tot 
geen hinder van het coronavirus, hetgeen 
voor Meulendijks Dakwerken afgelopen jaar 
(2020) heeft geresulteerd in een topjaar. 
Ook voor dit jaar zijn de vooruitzichten 
veelbelovend. Voor wat betreft menig 
andere bedrijfstakken in diverse branches 
is Frank Meulendijks,  ondanks de huidige 
economische omstandigheden, over het 
algemeen optimistisch gestemd. Immers, 
de	échte	ondernemer	is	flexibel	van	aard	en	
vindt altijd wel een ontsnappingsroute om 
uit de malaise te geraken. Zeker wanneer 
de	betreffende	ondernemer	de	nodige	
financiële	ondersteuning	mag	ontvangen	
welke vanuit de overheid is toegezegd, 
én daarbij wordt geholpen door een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
de consument, ziet Frank toch weer het licht 
aan het einde van de tunnel. 

Maar vóór alles geldt dat we zo spoedig 
mogelijk uit deze pandemie moeten zien 
te geraken, hetgeen alleen mogelijk is 
wanneer we gedisciplineerd de regels in 
acht houden totdat voldoende vaccinaties 
zijn verstrekt.

Met dank aan Frank voor zijn vertrouwen in 
de RKSV Heeze en zijn medewerking aan 
dit eerlijke, aangename en openhartige 
gesprek, wens ik iedereen een goede maar 
vooral gezonde toekomst.

DUURZAAMHEID,
HÉT SPEERPUNT VOOR
DE TOEKOMST
‘Iedereen van het gas af’ of ‘nul op de 
meter’ is om milieutechnische redenen hét 
duurzaamheidsbeleid wat de plaatselijke, 
regionale en landelijke overheid reeds 
sinds menige jaren nastreeft en wat 
voor de toekomst moet bijdragen aan 
een beter klimaatniveau. Onder andere 
door toepassing van de nieuwste soort 
zonnepanelen, vaak in combinatie met 
warmtepompen en boilers, airco of 
Ledverlichting worden maandelijkse 
energielasten hierdoor tot een minimum 
beperkt, terwijl tevens het rendement t.o.v. 
het investeringsbedrag boven verwachting 
hoog is. 

Mede	dankzij	financiële	ondersteuning	
vanuit de overheid (o.a. subsidies) bedraagt 
de terugverdientijd in vele gevallen 
slechts ’n vijf- of zestal jaren. Om zoveel 
mogelijk	potentiële	klanten	te	stimuleren	
tot het aangaan van een dergelijke 
investering geldt deze ondersteuning 
vanuit de overheid, naast particulieren, 
ook voor bedrijven, overheidsgebouwen 
en sportverenigingen zoals o.a. de RKSV 
Heeze. “Wetende dat onze vereniging 
volop is gebezigd met de ontwikkeling van 
een ‘masterplan’ kan ik alleen maar hopen 
dat de initiatiefnemers van dit plan een 
juiste keuze zullen maken,” aldus Frank. 
Desgewenst is HVP Duurzaamheid graag 
bereid om op vrijblijvende wijze te adviseren 
in deze onvermijdelijke en toekomstige ‘all 
electric’ leefstijl.

POSITIEVE GEVOLGEN VOOR 
DE RKSV HEEZE
Ook de RKSV Heeze ondervindt positieve 
gevolgen door bovengenoemde 
bedrijfsactiviteiten van onze hoofdsponsor. 
Zo heeft HVP Duurzaamheid - als onderdeel 
van hun promotiecampagne - een halve 
pagina advertentieruimte gereserveerd 

OOK RKSV HEEZE
ONDERVINDT POSITIEVE

GEVOLGEN DOOR
BEDRIJFSACTIVITEITEN

VAN ONZE
HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR  IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: WILMA CUIJTEN

HOOFDSPONSOR  IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK  /  BEELD: WILMA CUIJTEN
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AANNEMERSBEDRIJF

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

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

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

AANNEMERSBEDRIJF

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

de Heivelden 9   5591 RB  Heeze

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

Ik liep door de Rechtestraat in Eindhoven. Ik 
ging een boek afhalen. Ik maak me niet druk 
om corona, maar ik loop wel heel angstig door 
winkelstraten. Ik ben doodsbang dat ik iets 
verkeerds doe. Ik sluit niet uit dat er undercover-
BOA’s verborgen opgesteld staan op daken om 
bij de minste of geringste verkeerde beweging 
een verdovingspijl in mijn nek te schieten. 
Misschien gooien ze dan wel een net over 
mij heen en voeren mij af naar een verlaten 
zeecontainer. Het zou zomaar kunnen. 

En ineens zag ik dat uithangbord: 
Pindakaaswinkel. In de Rechtestraat. Ik wist 
niet dat dat bestond: pindakaaswinkels. Ik nam 
aan dat ze ook nog andere dingen verkochten. 
Schuursponsjes, dopsleutels; dat soort dingen. 
Maar nee, ik keek naar een negotie met 
uitsluitend pindakaas. Vreemde gewaarwording 
was dat. Zou ik mij naar binnen wagen? Ik 
probeerde relaxed en zelfverzekerd over te 
komen. Je weet wel, zoals een hertje water drinkt 
in een rustiek beekje, wetend dat hij elk moment 
verscheurd kan worden door een gemeen beest 
met gruwelijke tanden. Ik liep langs de potten 
pindakaas.	Hele	rare	varianten:	koffie-zeezout,	
dadel-kaneel,	knoflook-gebakken	ei,	chilipeper-
citroengras. En ook: Pindakaas Sport. 

Men liet mij rustig mijn gang gaan. Ik vond dat 
erg verdacht. Achter mij hoorde ik plots een 
stem: ‘Zoekt u iets?’ De paniek sloeg onmiddellijk 
toe. Wat nu als ik verkeerde vragen zou stellen? 
Zou achter die stapel dozen de manager staan 
met een verdovingsgeweer? Ze had het meteen 
door: een onervaren pindakaasshopper. Lang 
verhaal kort, zodoende kwam ik thuis met een 
pot dure pindakaas die ik niet lust in plaats van 
een boek. 

Maar ik had wel een bestemming voor de 
pindakaas. Het pimpelmeesje dat dagelijks 
zichzelf bekijkt in de buitenspiegels van mijn 
auto. En rond half twee tegen mijn keukenraam 
gaat	fladderen.	Wel	een	beetje	een	aansteller,	
dit vogeltje. Toch wel een leuk schouwspel om te 
zien. Wat dat beestje bezielt, weet ik niet, maar 
hij is wel zinloos bezig.

Ik houd mij in Coronatijd ook regelmatig zinloos 
bezig. In ieder geval op zaterdagochtenden. 
Ik ga dan langs de lijn staan bij de training 
van JO13-1. Die hebben niks aan mij. Je hebt 
niks aan vlaggers als er geen wedstrijden 
gespeeld worden. Kortom, het is redelijk zinloos 
wat ik daar sta te doen. Ik ga dan maar een 
beetje tegen Fred aan kletsen. Die heeft op 
zaterdagochtend ook niks te doen. Ineens hoor ik 
Fred zeggen: ‘Kijk nou, een parachute!’ Ik kijk in 
de lucht en zie niks. 
- Nee, daar niet. Op veld 5.
Een parachute op veld 5? En inderdaad. Maar 
wat was dat nu. Een jongen die achtervolgd 
werd door een parachute. Dat zie je niet vaak. 
Het leek mij zinloos, maar dat is wel passend 
bij deze tijd. Trainen is tamelijk zinloos als 
er geen wedstrijden in het verschiet liggen. 
Een kantine die al een jaar dicht is, ligt er ook 
maar een beetje zinloos bij. Ik breng meestal 
maar wat Twixen of blikjes cola mee op de 
zaterdagochtenden. Ik overweeg volgende 
keer potten Pindakaas Sport mee te nemen. 
Dat slaat natuurlijk nergens op en is volkomen 
zinloos. Maar het past wel bij dit seizoen zonder 
wedstrijden. Ik heb er een beetje genoeg van. 

Graspol

GRASPOL HEEFT 
ER EEN BEETJE 
GENOEG VAN

COLUMN
TEKST: GRASPOL
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HET JAAR 1978
Op 16 maart van dit jaar loopt voor de 
kust van Bretagne de olietanker ‘Amoco 
Cadiz’ met 200.000 ton ruwe olie aan 
de grond en veroorzaakt een enorme 
olieramp. Het was het geboortejaar van 
Olympisch zwemkampioen Pieter van den 
Hoogenband, de zangers Roel van Velzen 
en John Legend, journaliste Eva Jinek, 
voormalig K3-zangeres Kahtleen Aerts en 
de eerste reageerbuisbaby Louise Brown. 
De Belgische zanger Jacques Brel, drummer 
van ‘The Who” Keith Moon en Adi Dassler 
(oprichter Adidas) ontvielen ons. Paus 
Paulus VI overleed en werd opgevolgd door 
de Pool Karl Wojtyla die als paus Johannes-
Paulus de eerste niet-Italiaanse paus zou 
worden sinds de Nederlander Adrianus VI 
in	1522.	De	film	‘Grease’	met	John	Travolta	
en Olivia Newton John werd een ware rage. 
Het nummer ‘Rivers of Babylon’ van Boney 
M werd de bestverkochte single van dat jaar 
en	Israël	won	het	Eurovisie	Songfestival	
(Izhar Cohen & The Alpha Beta met het 
nummer Abanibi ). Gerrie Knetemann 
werd op de Nürburgring wereldkampioen 
wielrennen door de Italiaan Francesco 
Moser in de sprint te verslaan. PSV werd 
op 8 april de vroegste landkampioen 
ooit en won op 9 mei in eigen stadion de 
UEFA-Cup (voorloper Europa League) door 
het Franse Bastia met 3-0 te verslaan. 
FC Amsterdam en Telstar degradeerden 
naar de Eerste Divisie en PEC Zwolle en 
MVV	promoveerden.	In	Argentinië	vond	
het WK voetbal plaats en Nederland 
zou	het	na	verlenging	in	finale	met	3-1	
(voor Nederland scoorde Dick Naninga) 
afleggen	tegen	gastland	Argentinië.	Wat	
zou er gebeurd zijn als die bal van Rob 
Rensenbrink vlak voor het verstrijken van 
de reguliere speeltijd niet tegen de paal 
gegaan zou zijn…. Heeze 1, dat na twee 
opeenvolgende degradaties van de 2e naar 
de 4e klasse was afgedaald eindigde samen 
met Lierop op de laatste plaats (16 punten 
uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 30-

37). Een beslissingswedstrijd in Mierlo-Hout 
moest beslissen wie zou afdalen naar de 
toenmalige Brabantse Bond en Heeze trok 
in deze wedstrijd aan het kortste eind door 
een Lierops doelpunt vlak voor tijd, maar 
hierover verderop meer.

DE REDACTIE EN DE VOORZITTER
In dit jaar verscheen het ‘Roodgroentje’ 
zesmaal en er zijn vijf nummers bewaard 
gebleven die wederom een mooi beeld 
schetsen van het reilen en zeilen van 
onze vereniging. Na de gebruikelijke 
nieuwjaarswensen van redactie en 
voorzitter (die nog steeds als ‘voorzitter’ 
aangeduid wordt, maar het was Cees 
Klap!) wordt er een oproep gedaan om 
nieuwe kopij voor 4 maart in te leveren 
bij de redactie. Dit is opvallend, omdat 
het volgende nummer alweer in februari 
is verschenen. De voorzitter vertelt 
enthousiast over wat er allemaal leeft 
binnen de club. Zo is de jeugdafdeling 
erg actief met allerlei zaken naast het 
voetbal	zoals	een	oriëntatietocht	voor	de	
jongste jeugd en verder is de verbouw van 
de kantine op papier technisch rond. Ook 
laat de voorzitter in het februarinummer 
nog even weten, dat hij van mening blijft 
dat het eerste niet hoeft te degraderen. 
Ook zijn er een drie exemplaren van 
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het ‘Roodgroentje’ ingestuurd naar een 
door Seven-Up gesponsorde wedstrijd 
van de Nederlandse Sport Federatie. Het 
‘Roodgroentje’ viel niet in de prijzen, maar 
de redactie ontving wel professionele 
adviezen in de vorm van een bundeltje met 
“71 Tips voor de clubredactie”. Verheugend 
is, dat er dit jaar geen gebrek aan kopij was.

FAMILIEBERICHTEN IN 1978
Regelmatig staan er familieberichten in 
het ‘Roodgroentje’, maar dit jaar staan 
er wel twee heel opvallende in. Zo wordt 
in het juninummer de geboorte vermeld 
van Antonius Wilhelmus Slegers die op 
8 mei 1978 het levenslicht zag, bij RKSV 
Heeze beter bekend als Bart. Later zou Bart 
jarenlang een vaste waarde zijn in Heeze 1. 
In het decembernummer laat de redactie 
weten een kaartje ontvangen te hebben 
van Lau en Riet Scheepers waarmee “zij 
met grote vreugde kennisgeven van de 
geboorte van hun zoon Tom”. De redactie 
blijkt een voorspellende gave te hebben 
want ze schrijft: “Misschien schuilt er wel 
een voetballer in voor het eerste elftal rond 
de eeuwwisseling.” Daaraan wordt nog het 
volgende advies toegevoegd: “Wel tijdig 
opgeven als lid, anders komt hij op de 
wachtlijst.” Nadat Tom in 1988 al kampioen 
werd met Heeze E1, zou hij inderdaad aan 
het begin van deze eeuw deel uitmaken 
van het eerste elftal dat de titel pakte in de 
vierde klasse.

HEEZE 1 DEGRADEERT VOOR DE 
DERDE KEER OP RIJ
Gezien de successen van de laatste jaren 
is het nauwelijks voor te stellen, dat 
ons eerste elftal in1978 voor de derde 
keer op rij degradeerde en zelfs in de 
diepste krochten van het amateurvoetbal 
terechtkwam. In vrijwel alle edities van 
het ‘Roodgroentje’ dit jaar is het reilen 
en zeilen van Heeze 1 een terugkerend 
thema. In januari was de voorzitter nog 
optimistisch over het klassenbehoud van 

het eerste, maar in het juninummer laat 
hij zijn teleurstelling over de degradatie de 
vrije loop. Hij schrijft: “Degraderen is nooit 
leuk. Een tweede degradatie komt hard 
aan. Maar wat mij zeker bij zal blijven is het 
gebeuren rond de derde degradatie en wel 
naar de onderafdeling (de Brabantse Bond, 
red.). 

De bewuste zondag heb ik de 
directbetrokkenen en minder 
directbetrokkenen terechte en menselijke 
emoties zien beleven, zo hard kwam 
de slag aan.” Dat het een emotionele 
aangelegenheid was, kan ik me ook 
persoonlijk nog wel herinneren. Samen met 
mijn vader heb ik die wedstrijd tegen Lierop 
in Mierlo-Hout destijds bezocht en ik zie de 
spits van Lierop vlak voor tijd de 1-0 voor 
Lierop nog binnenkoppen. Er kwam toen 
op en langs het veld heel wat emotie naar 
boven. De voorzitter constateert dat er de 
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laatste maanden door de betrokken spelers, 
trainer en begeleiding keihard is gewerkt 
om deze degradatie te voorkomen. Net als 
alle betrokkenen zag hij het team groeien 
en het was dan ook extra zuur en hij merkt 
op: “En dan ontbreekt dat benodigde 
tikkeltje geluk en een regenachtige zondag 
wordt een zwarte zondag.” Hij besluit zijn 
relaas met de constatering “Toch zullen 
we verder moeten en alleen met aller 
inspanning zullen we in staat zijn om 
dit verloren gegane terrein weer terug 
te winnen.” De degradatie had in eerste 
instantie een behoorlijke weerslag op de 
vereniging. Diverse spelers verlieten de 
club om elders hun geluk te beproeven en 
hierop kwamen ook weer de nodige reacties 
in het ‘Roodgroentje’. M.n. Stekelbaars 
en Jan Heezerik uitten regelmatig hun 
ongenoegen over de gang van zaken voor 
en na de degradatie en vooral de spelers 
die de club verlieten, werden niet gespaard. 

Hierbij moet wel worden aangetekend 
dat er ook twee spelers bij waren, Quintus 
van der Meulen en Nico van Hertrooij, die 

gecontracteerd waren door een club uit 
het betaalde voetbal (FC Eindhoven).  De 
teleurstelling en de frustratie omdat het 
na een goede tweede seizoenshelft op 
het nippertje net niet gelukt was waren 
groot. Toch vond de boodschap van de 
voorzitter al snel gehoor. In het nieuwe 
seizoen met derby’s tegen DOSL en 
Sterksel (“elk voordeel heb zijn nadeel’, 
sprak	een	groot	filosoof	ooit)	bleek	al	
gauw dat de potentie om snel terug te 
keren in de 4e klasse van de KNVB zeker 
aanwezig was. De doelstelling om het 
jubileumjaar 1980 op te luisteren met een 
kampioenschap en weer terug te keren in 
de 4e klasse KNVB zou helaas niet gehaald 
worden. Alhoewel Heeze vanaf het begin 
aan de top meedraaide in de top van de 
afdeling Brabant, zou het tot het seizoen 
1983/1984 duren voor Heeze glansrijk de 
titel pakte en promoveerde naar de 4e 
klasse van de KNVB. Het kampioenschap 
werd zelfs op 1 punt gemist, maar Heeze 
toonde zich de sterkste in de nacompetitie 
en promoveerde meteen door naar de 3e 
klasse.

200 X WIM VAN DER STEEN
Onder deze titel wordt in december van 
dit jaar aandacht besteed aan de 200e 
wedstrijd die Wim van der Steen voor 
het eerste elftal had gespeeld. In de 
thuiswedstrijd tegen Sterksel werd de 
destijds 31-jarige Wim op bescheiden 
wijze gehuldigd voor dit bijzondere feit. 
Naar aanleiding hiervan toog een van de 
redactieleden naar Huize Van der Steen om 
de jubilaris enkele vragen te stellen. Wim 
zelf had aangegeven dit allemaal niet zo 
nodig te vinden, maar de redactie meende 
terecht, dat iemand die bijna 10 jaar 
onafgebroken in het eerste elftal gespeeld 
heeft best wel eens in de “picture’ mag 
staan. Het werd een interessant gesprek, 
waarin heel wat anekdotes uit de rijke 
voetbalcarrière over de tafel kwamen. Of 
het echt 200 wedstrijden geweest waren, 

kon Wim niet met zekerheid zeggen, 
omdat hij het zelf niet zo nauwkeurig had 
bijgehouden, maar de eerste wedstrijd 
in het eerste staat hem nog helder voor 
de geest. Toen hij nog in de A1 speelde, 
werd hij een keer opgesteld in het eerste 
in een wedstijd tegen BAVOS. Zijn debuut 
luisterde hij zelfs op met een doelpunt, 
maar dit werd door de scheidsrechter 
afgekeurd, omdat zijn schoen uitvloog. In 
de uitwedstrijd tegen ‘Stiphout Vooruit’ 
kwam	Wim	definitief	in	Heeze	1.	Dat	was	in	
het seizoen 1969-1970. Hij herinnert zich 
nog, dat het een rommelige bikkelharde 
wedstrijd was met “langs de lijn op vechten 
af”. Er kan dus rustig gesproken worden van 
een echte vuurdoop. In die 10 jaar bij Heeze 
1 heeft Wim op wat blauwe schenen en 
een bloeduitstortinkje na weinig blessures 
gehad, vertelt hij. Slechts één keer heeft 
hij een echte blessure gehad, maar die 
kwam dan wel op een bijzonder ongelukkig 
moment. In 1975 brak hij drie wedstrijden 
voor het einde van de competitie zijn 
sleutelbeen en laat dit nou net het seizoen 
zijn, dat Heeze de titel pakte in de 3e 
klasse. Kampioen worden was natuurlijk 
het mooiste, o.a. een keer met het tweede 
en twee keer met het eerste. Zijn mooiste 
herinnering is toch wel het kampioenschap 
met C2, toen hij in dat seizoen maar liefst 
32 doelpunten scoorde. Dit kwam zelfs in 
de krant en het hele team mocht met hun 
leider, dhr. Vink, naar Circus Krone. Wim 
is een echt clubman en heeft ondanks de 
drie degradaties op rij nooit de behoefte 
gehad om zijn geluk elders te beproeven. 
Na bijna 10 jaar in Heeze 1 weet hij wel dat 
hij inmiddels op zijn retour is, maar hij is 
nog meer dan voldoende gemotiveerd om 
zo lang mogelijk in het eerste te blijven 
spelen. Daarna ziet hij voor zichzelf een rol 
weggelegd in de begeleiding van jongere 
spelers of iets in de jeugdafdeling. Aan 
het slot van het gesprek vraagt Wim zich 
wel af of hij zo’n huldiging nou wel of 
niet verdiend heeft. Toch deed het hem 

wel iets, vooral toen twee jongens van 
zijn jeugdelftal (D3), Anton Scheutjens 
en Berry van Geel (die net als Wim jaren 
later ook het eerste zouden halen) hem 
naar het veld brachten. “Je voelt dan de 
verbondenheid met de club waar je zoveel 
hebt meegemaakt pas echt,” besluit Wim 
het gesprek.

HEEZE GAAT EUROPA IN
Dit jaar gingen diverse jeugdteams de 
grens over om daar hun voetbalkwaliteiten 
te etaleren. Zo nam Heeze D1 deel aan een 
toernooi in het Belgische Achel, maakte 
Heeze C1 weer de traditionele trip naar 
Engeland en bracht het B2-team enkele 
dagen door in het Duitse Wuppertal. 
Over het toernooi in Achel wordt niet 
meer vermeld dan dat de jongens daar 
een oud-Heezenaar ontmoetten die hen 
vertelde Franse les op school te krijgen 
en tweemaal speelkwartier had op een 
dag. Van de reizen naar Engeland en 
Duitsland staan er uitgebreidere verslagen 
in het ‘Roodgroentje’ van dit jaar. In het 
januarinummer wordt beschreven hoe een 
afvaardiging van onze vereniging naar het 
Duitse Sonnborn ging om het bezoek van 
B2 in mei van dat jaar voor te bereiden. 
De afvaardiging bestond uit J. Manders, 
F. Buissink, P. Koenen, A. Maas, J. Moris 
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en G. van Santvoort. Met de vereniging 
‘Sonnborn ’07 E.V.’ bestond al langer 
contact en de bedoeling van dit bezoek 
was om goede afspraken te maken voor 
het bezoek van een B-elftal aan Sonnborn 
en een ‘wederbezoek’ van een Duits elftal 
aan Heeze. Het voetbaldeel van de reis was 
blijkbaar niet zo’n probleem, maar er moest 
vooral het nodige besproken worden over 
de slaapgelegenheden, maaltijden en het 
programma. 

Sonnborn is een klein stadje dat onderdeel 
is van de gemeente Wuppertal en onze 
afvaardiging bracht dan ook samen met 
de gastheren een bezoek aan het centrum 
van de stad Wuppertal, waarbij men zich 
de schnitzels goed liet smaken. Wel volgde 
er een waarschuwing voor de spelers: de 
sportvelden in de gemeente Wuppertal 
zijn gravelvelden! De kosten voor de reis 
zullen “all-in f. 50,00 (ongeveer 26 euro)’ 
bedragen. 

Op 6 mei vertrok het C1-elftal aangevuld 
met enkele spelers van B3 naar Sonnborn 
om daar aan een tweedaags toernooi 
deel te nemen. De jongens mochten zich 
omkleden in de kleedkamers van S.V. 
Wuppertal (destijds 2. Bundesliga). De 
eerste wedstrijd werd met 3-0 verloren 
van Bayer Uerdingen en ook de volgende 
wedstrijden gingen verloren, zodat Heeze 
als achtste en laatste eindigde. Ondanks 
de matige sportieve resultaten was het 
toch een mooie ervaring voor de jongens, 
waar enthousiast op teruggekeken werd. 
Later in het jaar zou ‘Sonnborn 07’ in Heeze 
deelnemen	aan	een	toernooi	en	de	finale	
bereiken, die het met 1-0 zou verliezen 
van Engelse ‘Stanway’. Het verslag meldt 
ook nog dat Heeze B2 in dit toernooi de 
wedstrijd tegen ‘Sonnborn ‘07’in de laatste 
minuut met 1-11 verloor (!). 

Ook van de jaarlijkse reis naar Engeland 
wordt uitgebreid verslag gedaan en het 
was evenals vorig jaar weer een groot 
succes. Leuke details in het verslag waren 
o.a. dat Rob Snoeijen een miljonair met 
een Jaguar als gastouder had en dat Pieter 
van der Weide in de disco bijna een meisje 
versierde.

(GEEN) BALANS DOOR
DE VOORZITTER
Aan het einde van het jaar wordt van de 
voorzitter verwacht dat hij zoals gewoonlijk 
de balans op van het jaar opmaakt. Hij 
merkt op, dat 1978 een jaar was met 
meevallers, maar zeker ook enkele 
tegenvallers. Omdat de tegenvallers vooral 
in het seizoen 1977-1978 plaatsvonden, 
lijkt het de voorzitter beter om zich te 
beperken tot het laatste half jaar en besluit 
dan ook geen balans op te maken en in 
plaats daarvan iedereen een voorspoedig 
1979 toe te wensen. “Want als het de leden 
en medewerkers goed gaat, dan vindt dat 
ook zijn terugslag binnen de vereniging, 
wat weer betekent, dat de gezamenlijke 
verantwoording, die we als vereniging 
hebben, beter te dragen is,” luidt zijn 
slotconclusie.
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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.

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

HEEZE 8 OP 
INSTAGRAM
Wie op Instragram onze voetbalteams volgt, ziet 
ongetwijfeld de posts van Heeze 8 voorbij komen 
(rksvheeze8). Wat is er toch een positiviteit en 
creativiteit in dit team!  Ze hebben alle spelers op 
een creatieve humoristische manier een voorgesteld. 
Superleuk. En ze houden op donderdagavond (die ze 
normaal na de training doorbrengen in de kantine) een 
Quarantaine Quadrupel.

Ze organiseren een meeting op Skype en kiezen 
om beurten een biertje uit dat ze beoordelen. Op 
Instagram zie je een fotootje van elke speler met het 
biertje. Fantastisch. En ze hebben ook  Jo Bosmans 
nog gefeliciteerd met zijn 75-jarig jubilieum. Dat deed 
ons eerste vrouwenteam overigens ook via Instagram! 
Heel erg leuk, ga zo door. In deze tijden moeten we 
er, ondanks alle beperkingen, iets leuks van zien te 
maken. 

GEBOORTE
NIEUWS

Op 11 april 2021 is geboren Liz, dochter 
van Rens en Jamie-Lee van de Kerkhof-
Kraayvanger. 

Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie 
veel geluk en gezondheid. Ook opa & oma Henk 
en Phily van de Kerkhof en opa & oma Friso en 
Patricia Kraayvanger van harte gefeliciteerd!  

Proficiat!
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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
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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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Professionals in zakelijke
dienstverlening.

Schoolstraat 2
Heeze
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