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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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Doorgaans betekent zo’n titel niet veel goeds. 
In dit geval is het anders, want we zien het 
einde van de COVID-maatregelen nu snel 
naderen. Conclusie is dat we 1,5 seizoen geen 
competitie hebben gespeeld met de senioren 
en maar zeer beperkt getraind hebben. De 
jeugd heeft gelukkig nog relatief veel kunnen 
doen, mede dankzij de inspanningen van de 
ouders en trainers/leiders. Het ziet er naar uit 
dat seizoen ‘21-‘22 weer normaal wordt.

In de tussentijd hebben we natuurlijk niet 
stilgezeten. Ik heb hier al eens vaker aangestipt 
dat er veel achter de schermen, en dus nauwelijks 
zichtbaar voor iedereen, gebeurt. Wat wél goed 
zichtbaar is: de overkapping van het terras en het 
“nieuwe” terrasmeubilair. 
De overkapping is geplaatst door Van de Hurk 
& Doezé en we mogen zeggen dat Eric Doezé 
niet alleen in planning en uitvoering heeft 
meegedacht, maar ook in financiën. Dank aan Eric 
en uiteraard aan de betrokken vrijwilligers.

In dit stuk mag natuurlijk een woordje over het 
masterplan niet ontbreken.

Na een goede herstart waren we op weg om 
een raadsbesluit voor te bereiden, zodat er geld 
beschikbaar gesteld zou worden om met de 
realisatie van verschillende aspecten van het 
masterplan een aanvang te nemen. Maar, het 
vertrek van Toon Bosmans (als verantwoordelijk 
wethouder) strooit roet in het eten. De 
portefeuille van Toon moet worden verdeeld, dus 
daar gaan weer enige maanden overheen. We 
blijven duwen en hopen dat het kunstgras en de 
Ledverlichting er komen. 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

HET BEGIN 
VAN HET 
EINDE

Met name voor het kunstgras hebben we de hulp 
van de gemeente nodig.

Dat neemt niet weg dat we ondertussen onze 
velden perfect in orde houden en daarvoor is 
natuurlijk weer een woord van dank verschuldigd 
aan “onze” sportpark vertroetelaars. Ik noem 
het zo, omdat ze veel verder gaan dan alleen 
de velden. Het parkeerterrein is ook stevig 
aangepakt en wordt nu weer omzoomd door 
aanplant en grasperken, het ziet er superstrak uit.

Wat betreft het voetbal: de vraag is nu natuurlijk 
wat we nog allemaal kunnen en willen. Enerzijds 
moeten we rekening houden met onderhoud van 
de velden, maar anderzijds gaan ook vakanties 
een rol spelen. Voorlopig gaan we uit van 
activiteiten tot midden juli, maar wel met steeds 
de vinger aan de pols voor de kwaliteit van de 
grasmatten als we eenmaal weer beginnen in 
augustus.

Tot slot:
De vereniging lijkt de coronaperiode op het vlak 
van ledenaantal en financiën goed te hebben 
verteerd, dus we kunnen komend seizoen vol gas 
aan de bak.

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

Tot ziens op het Lambrek.
Paul Krieckaert
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Zeker voor de iets oudere leden van RKSV is de 
wedstrijd die Heeze 1 op 3 mei 1971 in Someren 

speelde tegen Deurne 1 waarschijnlijk de meest 
legendarische wedstrijd uit de historie van de club. 

Voor maar liefst 5000 (!) toeschouwers versloeg 
Heeze in een spannende beslissingswedstrijd om 

het kampioenschap in de vierde klasse C Deurne en 
promoveerde het naar de derde klasse. Omdat het dit 
jaar dus alweer 50 jaar geleden is, dat deze wedstrijd 

gespeeld werd, is dit een mooie gelegenheid om 
met enkele direct betrokkenen van beide clubs 

hierop terug te blikken. Maar eerst een stukje 
voorgeschiedenis.

HEEZE EN DEURNE:
TWEE RIVALEN
In de jaren 70 en 80 hebben Heeze en 
Deurne regelmatig met elkaar de degens 
gekruist in de competitie. Na de spannende 
titelstrijd om te titel in de 4e klasse in 
het seizoen 1970-1971, waar Heeze dus 
aan het langste eind trok, kwamen beide 
verenigingen nadat de Deurne in het 
seizoen 1972-1973 kampioen werd, elkaar 
weer tegen in de 3e klasse. In het seizoen 
1973-1974 eindigden beide in de onderste 
regionen, maar in het seizoen 1974-1975 
werd er in de 3e klasse A wederom om 
de titel gestreden en ook nu trok Heeze 
aan het langste eind. Nadat Deurne in 
1979 naar de tweede klasse promoveerde 
en later daaruit degradeerde, kwam het 
Heeze in 1985 opnieuw tegen in de 3e 
klasse. In het seizoen 1986-1987 streden 
ze samen in deze klasse om de titel. Dit 
keer greep Deurne de titel. Saillant detail is, 
dat Heeze in deze competitie beide duels 
tegen Deurne royaal wint. Daarna zouden 
de wegen zich voor enige tijd scheiden, 
want Deurne zou na diverse promoties 
zelfs de hoofdklasse halen en daar de titel 

grijpen terwijl Heeze bleef schipperen 
tussen de derde en vierde klasse. Het zou 
tot 2018 duren voordat beide clubs elkaar 
weer in competitieverband zouden treffen 
in de eerste klasse. Het zijn nog steeds 
bijzondere wedstrijden en zeker het laatste 
treffen in februari 2020 zal menigeen 
nog helder voor de geest staan. Na een 
spectaculaire wedstrijd in Deurne stond er 
een eindstand van 4-6 in Heezer voordeel 
op het scorebord. 

SPANNENDE TITELSTRIJD IN 
SEIZOEN 1970-1971
Met nog één wedstrijd te spelen had 
Deurne de titel voor het grijpen. Het had in 
de laatste wedstrijd op 26 april in en tegen 
Heeze genoeg aan een gelijkspel om zich 
tot kampioen in de 4C te kronen. Eerder in 
het seizoen had het in eigen huis Heeze 
met maar liefst 4-0 verslagen, maar Heeze 
nam vandaag met een 1-0 overwinning niet 
alleen revanche voor deze nederlaag, maar 
kwam hierdoor ook gelijk aan kop in de 
ranglijst. Daardoor was een derde wedstrijd 
nodig om te bepalen wie zou promoveren 
naar de derde klasse. Het Eindhovens 
Dagblad van 27 april meldt: “Het was 
geen mooie wedstrijd in Heeze, Daarvoor 
waren de belangen te groot, daarvoor 
speelden de zenuwen ook een te grote 
rol. Wél hebben de 2500 toeschouwers 
kunnen genieten van talrijke enerverende 
momenten voor beide doelen.” Heeze 
kreeg in de eerste helft diverse kansen, 
maar Gradus Bakermans schoot net naast, 
een bal werd van de lijn gehaald en Cor 
Brouwers mikte in een kansrijke positie net 
verkeerd. In de tweede helft ging Heeze op 
dezelfde voet door, maar steeds vond het 
de sterke Deurne-doelman Verheijen en de 
verdedigers Kemps, van de Kerkhof, Matheij 
en aanvoerder van Dijk op zijn weg. In de 
67e minuut scoorde Gradus Bakermans 
het enige en dus ook winnende doelpunt 
voor Heeze. In het laatste deel van de 
wedstrijd voerde Deurne de druk op de 
Heezer verdediging op en doelman Wil van 

Gorp moest herhaaldelijk in actie komen. 
Door deze uitslag eindigden beide teams 
samen aan de kop van de ranglijst met 
25 punten uit 20 wedstrijden en was een 
beslissingswedstrijd noodzakelijk.

DE BESLISSINGSWEDSTRIJD
OP 3 MEI 1971
Een week na de laatste competitiewedstrijd 
ontmoetten Heeze en Deurne elkaar weer 
op neutraal terrein om uit te maken wie 
er zou promoveren naar de derde klasse. 
De plaats van handeling werd het nieuwe 
sportpark ‘De Potackers’ in Someren. Maar 
liefst 5000 supporters zouden getuige 
zijn van een zinderende strijd. Supporter 
Jan van Hooff was erbij en herinnert zich 
deze dag nog goed. “Zeker drie bussen vol 
supporters trokken toen richting Someren. 
De bussen waren helemaal rood met 
groen versierd. Het was een hele colonne 
vanuit Heeze richting Someren” Toenmalig 
secretaris Donders vatte de wedstrijd ’s 
avonds mooi samen. “Het is een wedstrijd 
geworden om hartkloppingen van te 
krijgen.”, vertelde hij ’s avonds tegen het 
Eindhovens Dagblad. “Vooral tegen het 

Eindstand 4e klasse C - 1970/71

Heeze 20 25 23-18
Deurne 20 25 36-22
Stiphout V. 20 23 26-21
Liessel 20 21 24-23
Kraanvogels 20 20 35-31
Someren 20 20 29-30
Braakhuizen 20 18 23-21
NEC 20 18 27-31
Rood Wit '62 20 17 18-23
Mifano 20 17 21-31
Helmondia 20 16 26-37

Beslissingswedstrijd: Heeze - Deurne 1-0
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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

einde toen Deurne die geweldige kans 
kreeg, werd het nog even benauwd. Onze 
halflinie en verdediging hebben zich 
echter goed geweerd, en vooral daardoor 
mogen we zeggen dat we de overwinning 
hebben behaald. Overigens verdiend, 
Deurne breidde te veel en daar grepen 
onze verdedigers steeds op tijd in." Uit de 
verslagen van zowel het Eindhovens als 
het Helmonds Dagblad blijkt dat het niet 
zozeer een goede dan wel een spannende 
wedstrijd was. Het Eindhovens Dagblad 
schrijft: “De eindstand was al na negen 
minuten bereikt, toen de gevaarlijke 
Heezer halfspeler Brouwers vrij oprukte 
en ook doelman Verheyen geen kans gaf.” 
Beide kranten melden dat “Deurne, dat met 
drie invallers speelde deze slag niet meer 
te boven kwam.” In de tweede helft werd 
het nog spannend en Deurne kreeg meer 
kansen, maar de Heezer verdediging kreeg 
het volgens het Helmonds Dagblad “niet 
echt moeilijk”. Vlak voor tijd kreeg Deurne 
nog een goede kans, maar de omhaal van 
de Deurnese aanvaller verdween over het 
doel. Aardig detail is, dat deze aanvaller 
van Deurne in het Eindhovens Dagblad ‘Van 
Lanker’ heet en in het Helmonds Dagblad 
‘Van de Akker (de juiste naam)’ terwijl beide 
kranten exact dezelfde situatie beschrijven. 
Het Helmonds Dagblad besluit met “In 
deze harde maar sportieve wedstrijd heeft 
de gelukkigste uiteindelijk gewonnen. 
Verliezer Deurne was na afloop de eerste 
om de tegenstander geluk te wensen.”

COR BROUWERS:
“AAN DE BAR WORD JE 
KAMPIOEN.”
Als ik Cor Brouwers, ‘de man van de 
wedstrijd’ van toen benader met de vraag 
of hij met mij herinneringen aan deze 
gedenkwaardige wedstrijd wil ophalen, ben 
ik van harte welkom. Cor vertelt me aan de 
telefoon, dat hij niet zo’n prater is, maar 
dat valt wel mee. Als ik bij hem thuiskom, 
ligt er een album klaar met allerlei 
wedstrijdverslagen en foto’s uit zijn rijke 

voetbalcarrière. De wedstrijd staat nog vers 
in zijn geheugen. Cor vertelt, dat hij vooraf 
behoorlijk zenuwachtig was. Dat er zoveel 
publiek op deze wedstrijd af zou komen had 
niemand verwacht. Tijdens de wedstrijd 
was de spanning al snel verdwenen: “Hoe 
meer publiek, hoe meer inzet.” Als ik Cor 
vraag of er destijds nog sprake was van 
een speciale voorbereiding, moet hij even 
nadenken. “Volgens mij zijn we met het 
hele team de dag voor de wedstrijd de 
bossen in geweest. Veel meer speciaals 
hebben we volgens mij niet gedaan. Trainer 
Luc van Kessel stopte ons ook niet vol met 
allerlei tactische besprekingen. Hij was 
meer een trainer die veel waarde hechtte 
aan een goede sfeer.” Over tactische 
besprekingen heeft Cor overigens een 
uitgesproken mening: “Wat een trainer 
vooraf allemaal vertelde over tactiek 
ging bij mij het ene oor in en het andere 
weer uit. Ik speelde toch vooral op mijn 
gevoel.” Het team van 1971 was een echt 
vriendenteam met hele goede voetballers 
die het uitstekend met elkaar konden 
vinden. “Aan de bar word je kampioen.”, is 
de stelling van Cor. 

WIL VAN GORP: 
“KAMPIOENSCHAP VAN EEN 
VRIENDENTEAM.”
Ook oud-doelman Wil van Gorp is 
onmiddellijk bereid om terug te blikken 
op deze legendarische wedstrijd. Hij 

LEGENDARISCHE WEDSTRIJD
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF
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heeft zich goed voorbereid en vooraf zijn 
herinneringen al op papier gezet en hij 
is het met Cor eens, dat het echt een 
vriendenteam was. De stelling dat ‘het 
kampioenschap aan de bar behaald werd’ 
gaat hem net iets te ver, maar dat de goede 
onderlinge band er een grote bijdrage aan 
heeft geleverd, onderschrijft hij van harte.
Van de voorbereiding op de wedstrijd 
herinnert hij zich nog de nodige details: 
“Op zaterdag hebben we inderdaad met 
de hele selectie een wandeling over de 
heide gemaakt. De volgende dag hadden 
we om 10.00 uur een tactische bespreking 
in Hotel de Schammert in Leende (!), waar 
zelfs een kamer gereserveerd was voor 
onze verzorgers Henk van Hees en Paul 
van den Hurk. Voor we naar Someren 
vertrokken, hadden we daar om 12.00 uur 
nog een gezamenlijke lunch.” Wil weet 
nog dat routinier Piet Maas met ernstige 
rugklachten kampte en voor de wedstrijd 
nog naar dokter Van Oirschot moest om 
een spuit te laten zetten tegen de pijn. 
Dit heeft gewerkt, want Piet kon gewoon 
meespelen. “Aan de wedstrijd leek maar 
geen einde te komen.”, vertelt Wil. “De 
scheidsrechter liet maar liefst 10 minuten 
doorspelen vanwege blessuretijd. Op het 
einde werd het nog even spannend toen
Deurne-aanvaller Van den Akker op me af 
kwam. Ik probeerde met alles wat ik had 
me op de bal te werpen, maar hij slaagde 
er nog net in om de bal over me heen te 
spelen. Gelukkig verdween de bal via de lat 
over het doel.” 

PETER BAKERMANS: 
“INVALLER IN DE LAATSTE 
COMPETITIEWEDSTRIJD”
Peter Bakermans beleefde de 
beslissingswedstrijd destijds als A1-
speler vanaf de bank, maar mocht tijdens 
de laatste competitiewedstrijd in de 
tweede helft wel  invallen. “In de week 
voorafgaande aan de beslissingswedstrijd 
speelde ik op zaterdag in de toenmalige 

A1. We stonden met 4-1 voor tegen WVVZ 
toen ik door mijn trainer naar de kant werd 
gehaald. Ik snapte er niets van, want dat 
was eigenlijk nog nooit gebeurd. Pas veel 
later op die dag kreeg ik te horen dat ik 
de volgende dag mee moest met Heeze 1 
voor die belangrijke wedstrijd thuis tegen 
Deurne. 

Ik was best wel zenuwachtig en begin 
tweede helft moest ik invallen links op het 
middenveld. Nog nauwelijks warmgelopen 
en door zenuwen bevangen speelde ik de 
bal zo in de voeten van de tegenstander 
en daar ontstond bijna dat doelpunt uit, 
dat ternauwernood door Willie van Gorp 
kon worden voorkomen. We wonnen en 
de beslissingswedstrijd was een feit en 
die werd dus ook nog gewonnen.Een hele 
prestatie voor en klein dorp, zeker als je 
beseft dat in vergelijking met toen diverse 
klassen tussen gevoegd zijn zoals de 3de 
divisie en de hoofdklasse. Inderdaad een 
toeschouwersaantal, waar heden ten 
dage menig betaald voetbalorganisatie 
jaloers op kan zijn. Alles stond bol van de 
spanning. Als anderen zeggen dat het een 
vriendenteam was dan klopt dat ook. Ik 
voelde me als 18-jarig menneke meteen 
opgenomen en heb 8 jaar daarna ook geen 
wedstrijd meer gemist. Wat ik zo in Luc 
van Kessel waardeerde was dat hij met alle 
spelers regelmatig persoonlijk in gesprek 
ging. Hij stak veel tijd in het trainerschap. 
Een bevlogen trainer.”  

LEGENDARISCHE WEDSTRIJD
TEKST: HENNY SLOOTS  /  BEELD: ARCHIEF
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TRAINER LUC  VAN KESSEL:
“HET WAS EEN MOOIE TIJD.”
Luc vertelt, dat hij ooit als leider bij de 
jeugd gevraagd werd en zo ook trainer 
geworden is. “Toen ik begon, gaf ik de 
trainingen puur op gevoel en pas later 
ben ik de cursus gaan volgen. Omdat ik 
jarenlang jeugdtrainer was, kende ik veel 
jongens van Heeze 1 al toen ik gevraagd 
werd om trainer van het eerste te worden. 
Eigenlijk had ik dat nooit echt geambieerd, 
maar het kwam gewoon op mijn pad.” 
Luc weet nog dat er destijds weinig 
materiaal was bij de club, omdat er ook 
weinig geld was. “We moesten alles zelf 
regelen. Ik ben toen nog zelf de boer op 
geweest om via Van de Vin trainingspakken 
voor het eerste te regelen en via Lau 
Verberne kwamen er tassen. Zo ging dat 
toen.” 

Dit werkt uiteindelijk ook door op het 
veld, want volgens Luc ontstond er zo een 
sterk team voor het niveau waarop Heeze 
destijds acteerde. “Als trainer en leider 
heb ik het altijd belangrijk gevonden om 
een eenheid binnen een team te creëren 
en dat lukte met deze spelers uitstekend.”  
Luc herinnert zich de rugklachten van Piet 
Maas nog goed en hij ging de dag voor 
de wedstrijd naar dokter van Oirschot 
om hem het probleem voor te leggen. 
Alhoewel het eigenlijk niet kon, was deze 
wel bereid om voor de wedstrijd een 

injectie te zetten. “Kom maar op!”, zei hij 
en zo ging Luc op zondagochtend met Piet 
naar de dokter voor de injectie. Luc vertelt 
nog dat hij jarenlang al het materiaal uit 
die tijd bewaard heeft, maar dat door een 
aantal verhuizingen helaas alles verloren 
is gegaan. Hij besluit ons gesprek met de 
opmerking: “Het was een mooie tijd en ik 
ben blij dat ik dit heb mogen meemaken.”

HET KAMPIOENSCHAP WERD 
UITGEBREID GEVIERD.
Peter Bakermans vertelt: “Wat me nog 
heel goed is bijgebleven is dat we een 
week lang elke avond feest hadden bij de 
diverse horecagelegenheden in Heeze 
(een enorm gemeenschapsgevoel).” Ook 
Cor Brouwers en Wil van Gorp herinneren 
zich dat het kampioenschap uitgebreid 
gevierd werd door de spelers. Toch was er 
wel een kleine tegenvaller. “Na de wedstrijd 
werden we op het gemeentehuis verwacht 
voor een huldiging, maar daar was toch 
minder volk dan we verwacht hadden. In 
onze herinnering waren daar alleen enkele 
moeders, Wim Valkenburg en Jo Bosmans.”, 
herinneren Cor en Wil zich nog. Er volgde 
op 19 mei nog wel een drukbezochte 
receptie bij ‘Café Van der Weijden’.

ELFTAL MET EEN RIJK VERLEDEN
Het succes van Heeze 1 kwam in 1971 niet 
zomaar uit de lucht vallen. Een groot deel 
van het team speelde al vanaf de C-jeugd 
samen en behaalde met hun leiders Jo 
Bosmans en Luc van Kessel (trainer) al 
verschillende keren het kampioenschap. 
Een hoogtepunt was de titel in de A1-
klasse, die Heeze A1 het recht gaf om mee 
te doen aan het Brabants kampioenschap, 
waar een fraaie derde plaats werd behaald. 
Het was een uitstekende lichting, weet 
Wil van Gorp nog. “Een viertal spelers 
werd destijds nog uitgenodigd voor 
proefwedstrijden bij EVV Eindhoven, maar 
ze kozen ervoor om bij Heeze te blijven, 
want hun band met de club was te sterk. 
Van dit A1-team zou een groot deel 

doorstromen naar het eerste elftal.  Wil 
van Gorp vertelt, dat ze daar veel steun 
ondervonden van de oudere spelers als Ad 
Collart en Piet Maas. “Zij hielden de jonge 
garde wat in het gareel en we konden veel 
van hun leren.” Zo ontstond er een sterk 
team, dat ook echt een rol van betekenis 
ging spelen in de competitie. 

“De trainingen in het eerste vielen ons 
wel wat tegen.”, vertelt Wil. “Er werden 
vooral partijtjes gespeeld, terwijl wij 
vanuit de jeugd echt gerichte trainingen 
gewend waren. We zijn toen met een 
groepje naar toenmalig voorzitter Jo 
Aerts gestapt met het voorstel om onze 
jeugdtrainer Luc van Kessel trainer van 
Heeze 1 te maken. Het bestuur ging hierin 
met ons mee en vanaf dat moment werd 
alles ook wat professioneler aangepakt. 
Zo kwamen er trainingspakken en tassen 
voor iedereen en ook aan het tenue werd 
meer aandacht besteed. Samen met de 
kwalitatief sterke selectie en de goede 
onderlinge band zou ons dit uiteindelijk 
de titel in de vierde klasse opleveren.”                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    
HOE WORDT ER IN DEURNE 
TERUGGEKEKEN…
Het is natuurlijk altijd mooi om met de 
kampioenen herinneringen op te halen 
aan deze spannende titelstrijd, maar waar 
een kampioen is, daar is uiteraard ook 
een nummer twee. Welke herinneringen 
hebben de spelers van Deurne aan deze 
wedstrijd? Hierover spreek ik met Jo 
Verheijen, destijds doelman van Deurne 
1, en aanvoerder Theo van Dijk. Op 
mijn verzoek om mee te werken aan 
een artikel over de wedstrijd van 1971 
werd enthousiast gereageerd en ik werd 
uitgenodigd bij Theo van Dijk thuis. 
Toevallig arriveer ik gelijktijdig met Jo 
Verheijen bij het appartement van Theo 
van Dijk, waar ik gastvrij ontvangen word. 
Beide oud-spelers zijn nog steeds actief 
betrokken bij SV Deurne (o.a. walking 
football) en net als het team van Heeze uit 

1971 blijkt het team van Deurne een echt 
vriendenteam te zijn. De mannen zoeken 
elkaar nog regelmatig op om herinneringen 
op te halen aan hun rijke voetbalverleden. 
Al direct komen de plakboeken met foto’s 
en wedstrijdverslagen op tafel en de ene 
na de andere anekdote rolt over tafel. De 
laatste competitiewedstrijd tegen Heeze 
en beslissingswedstrijd een week later 
staan beide heren nog zeer helder op het 
netvlies.

“WE WAREN OVERTUIGD VAN 
HET KAMPIOENSCHAP.”
“We stonden twee punten voor op Heeze 
en we hadden aan een gelijkspel genoeg.”, 
vertelt Theo van Dijk. “Toch hebben we 
Heeze zeker niet onderschat. Ook al 
hadden we eerder in het seizoen met 4-0 
gewonnen. Dat speelde op toen helemaal 
geen rol meer.” Dat Deurne vanwege 
blessures drie bepalende spelers moest 
missen, voeren beide heren zeker niet als 
excuus aan, maar het had natuurlijk wel 
invloed. Doelman Jo Verheijen voegt er nog 
aan toe, dat hij vlak voor de wedstrijd nog 
een injectie tegen de pijn in zijn knie had 
gekregen. “Deze moest zo laat mogelijk 
gezet worden voor het optimale effect en 
daardoor kwam ik als laatste het veld op”, 
vertelt hij.

Deurne was nogal geïmponeerd door de 
Heezer aanvaller Gradus Bakermans, die 
met zijn robuuste gestalte nogal wat indruk 
maakte op de Deurnese verdedigers. 
Hij zorgde ook voor het nodige gevaar, 
zo weten Theo en Jo zich nog goed te 
herinneren. Na afloop van de wedstrijd 
vertrouwde de scheidsrechter aanvoerder 
Van Dijk toe, dat hij aan buitenspel had 
gedacht bij het doelpunt van Bakermans. 
Hij zei: “Ik had willen fluiten, maar jullie 
grensrechter hield zijn vlag omlaag.” Op 
mijn vraag of ze het hun grensrechter nog 
kwalijk hebben genomen, antwoorden 
beide heren ontkennend. “Onze 
grensrechter vlagde altijd heel eerlijk 
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en dat zal nu ook wel het geval geweest 
zijn.” Op een beslissingswedstrijd had dus 
eigenlijk niemand in Deurne gerekend en 
het gevoel de titel uit handen te hebben 
gegeven, overheerste dan ook na afloop.

MET EEN KATER NAAR DE 
BESLISSINGSWEDSTRIJD IN 
SOMEREN
Door het gevoel de titel in de laatste 
wedstrijd uit handen te hebben gegeven, 
was de voorbereiding niet optimaal bij 
Deurne en Heeze had dus min of meer een 
psychologisch voordeel. “We vertrokken al 
te laat uit Deurne en op de Potackersweg 
kwam onze bus vast te zitten in het verkeer. 
Daar werden we opgehouden door de 
grote stroom van fietser en auto’s.”, weet 
Theo van Dijk nog. “Door die vertraging 
hadden we ook geen tijd voor een warming 
up.”, voegt Jo Verheijen er nog aan toe. 
Toch begon Deurne optimistisch aan de 
wedstrijd met het vaste voornemen zich 
niet nog een keer te laten verrassen door 
Heeze. “Door die snelle achterstand gingen 
bij ons de kopjes hangen en ontstond er 
ook wat irritatie. Iets wat ons nog nooit 
overkomen was.”, vertelt Theo. Beide 
spelers herinneren zich Cor Brouwers nog 
heel goed. “Het was echt een hele goede 
speler. Hij speelde altijd met afgezakte 
kousen en ook met het shirt over de 
broek (iets wat bij ons absoluut niet werd 
toegestaan door de trainer). Bij ons kwam 
dit wat uitdagend en provocerend over.” 

Er was uiteraard grote teleurstelling, 
maar het verlies werd sportief opgevat 
en bij terugkeer werd het verlies ook 
samen verwerkt in de kantine. Theo en 
Jo volgen hun Deurne1 nog steeds en zo 
waren ze afgelopen seizoen ook in Heeze 
bij de eerste wedstrijd van de competitie. 
Daar troffen ze toen Cor Brouwers en Wil 
van Gorp en werden er gezamenlijk nog 
herinneringen opgehaald aan die goeie 
ouwe tijd. 

Aan het slot van ons gesprek spreken beide 
heren de hoop uit om komend seizoen hun 
tegenstanders van weleer weer langs de lijn 
te mogen ontmoeten en ik moet vooral de 
hartelijk groeten aan hen overbrengen. 

TOT SLOT
Met recht mag gesproken worden van een 
legendarische wedstrijd tussen Heeze en 
Deurne op 3 mei 1971. Het is opvallend 
dat spelers van beide teams spreken 
van een ‘vriendenteam’ en ook mooie 
herinneringen hebben aan deze wedstrijd. 
De spelers die ik gesproken heb, kijken met 
veel plezier terug op die tijd. Het was ook 
erg mooi om te ervaren, hoeveel details 
uit de wedstrijd hen nog helder voor de 
geest staan. Het was een waar genoegen 
om met hen over deze wedstrijd te mogen 
napraten. Dat Cor Brouwers en Wil van 
Gorp anderhalf jaar geleden bij de wedstrijd 
Heeze-Deurne hun tegenstanders van 
weleer Theo van Dijk en Jo Verheijen weer 
tegenkwamen en samen herinneringen 
konden ophalen, maakt de cirkel rond.
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RKSV Heeze bedankt Bram van der Linden / Play Football voor de fantastische 
acties tijdens coronatijd. Hiermee heeft Play Football onze club op unieke wijze 
gesteund. Bestellen van heerlijke en unieke casual- en sportkleding kan nog 
steeds via www.playfootball.shop/rksv-heeze.

PLAY FOOTBALL
NEVER QUIT THE GAME
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Op z’n zachtst gezegd was Nico Verbeek 
een markant persoon. Er zullen maar 
weinig Heezenaren zijn die hem niet 

kenden, al was het maar door zijn 
opvallende vervoersmiddel waarmee 

hij overal in het dorp te zien was. Nico 
liet zich in meerdere geledingen in de 
Heezerse samenleving zien en horen. 

In december 2008 overleed hij door een 
tragisch verkeersongeluk, slechts 49 jaar 

oud. LINK benaderde zijn vrouw Eveline 
en hun vier kinderen Klaas, Floor, Ruud 

en Lisa om herinneringen naar boven te 
halen. Nico heeft immers ook zijn sporen 

nagelaten bij onze eigen voetbalclub. 
Met een grote glimlach en vol trots 

vertellen zij over hun man en vader.

“Papa was de oudste in een gezin met zes 
kinderen. Na hem kwamen vijf meisjes. 
Hij was de enige uit het gezin die onder 
voetbal zat. Vooral zusje Rini was hier 
lichtelijk jaloers op, omdat ze het niet 
eerlijk vond dat meisjes toen nog niet 
onder voetbal mochten!” Destijds waren er 
immers nog geen meisjesteams bij RKSV 
Heeze. De zusjes zijn uitgeweken naar 
de buren van de hockeyvereniging waar 
Nico later “graag op bezoek kwam voor de 
feestjes,” aldus Eveline.

DE WITTE PIJL
Als kind is Nico in de jeugd begonnen met 
voetballen. In de jeugd speelde hij in de 
eerste elftallen en bij de senioren vooral in 
het 8e. Hij noemde zichzelf “De witte pijl” 
vanwege zijn snelheid en blonde kapsel. 
Ruud merkt droogjes op: “Die snelheid 
hebben we zelf echter nooit gezien, maar 
hij zei dat hij vaak onterecht afgevlagd 
werd, omdat de vlaggers zijn snelheid niet 

op waarde konden schatten.” Het 8e was 
een echt gezelligheidsteam. Hier heeft 
hij jaren met veel plezier in gevoetbald. 
Het team kreeg vaak veel tegengoals en 
daarom kreeg keeper “Marietje” als dank 
voor de bewezen diensten vaak een bos 
bloemen, wanneer de ploeg meer dan 100 
tegengoals kreeg per seizoen. De bloemist 
heeft hier bijna jaarlijks profijt van gehad. 
In het 8e hebben ze van alles ondernomen 
waaronder ook een uitstapje naar Engeland 
waarbij de vrouwen/vriendinnen ook 
meegingen. Eveline weet nog dat dit erg 
leuk was. “En de koningin van Engeland 
kwam toevallig voorbijrijden!” Vol trots zegt 
ze hier nog een vage foto van te hebben. 
Nico heeft twee keer iets aan zijn knieën 
gehad waardoor hij moest stoppen. 
De eerste keer was begin jaren ‘90. Dit 
gebeurde tijdens een wedstrijd. Hij raakte 
dermate geblesseerd dat hij stopte met 
voetbal.

Een paar jaar later is hij weer trainingslid 
geworden om op donderdagavond met de 
lagere senioren elftallen mee te trainen (en 
uiteraard nabuurten onder het genot van 
een pilsje in de kantine). “De tweede keer 
dat papa moest stoppen met voetballen 
gebeurde op het veldje bij Rulchester 
United (waarover zometeen meer!). Hij 
maakte een rare sliding waarbij hij door de 
zelfgemaakte boarding gleed en in de sloot 
terecht kwam. De junioren van Rulchester 
United stonden flink te lachen omdat 
het er grappig uitzag. Papa bleef echter 
lang liggen en vloeken. Later bleek dat 
hier zijn voetbalcarrière ten einde kwam 
omdat hij bij deze actie zijn meniscus had 
afgescheurd.”

Daarna is Nico coach geweest van alle 
kinderen. Bij de jongens vooral in de F- en 
E- teams, als eerste bij Klaas en Floor: 
“We zaten toen samen in de F6 en zijn 
kampioen geworden. Daarna zijn we trots 
met het hele team in de uitzending van 
Radio Horizon beland voor een diepte-
interview.” Volgens Klaas moet hier nog 
ergens in het archief een bandje van 
liggen. Later is Nico nog coach geweest 
van Klaas in de E6 en van Floor nog in 
de F4. “Papa is ook coach geweest van 
Ruud, onder andere in de F5 en ook hier 
zijn we kampioen geworden. Papa heeft 
voor de F5 van Ruuds team  een website 

TEAMAFSLUITINGEN
IN DE JEUGD ZIJN
BEST VAAK BIJ ONS
THUIS GEWEEST



26 27

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

gemaakt. Maar ook voor de andere teams 
die hij coachte, zijn er sites gelanceerd 
om de door de spelers zelfgemaakte 
wedstrijdverslagen en foto’s die door 
ouders werden gemaakt op te zetten.” Ook 
van Lisa is Nico coach geweest. Dit was bij 
de buren van de hockeyvereniging. “Tijdens 
het coachen van Lisa kreeg hij van de 
coaches van de tegenstander vaak de vraag 
of hij uit de voetbalwereld kwam omdat 
hij meer voetbaltermen gebruikte dan 
hockeytermen om zijn team te coachen/ 
aan te moedigen!” 

Tussendoor vertelt Floor nog iets over de 
werkzaamheden die Nico soms letterlijk 
mee naar huis nam. “Papa heeft aan de 
Universiteit van Wageningen zoötechniek 
gestudeerd en hoewel hij daarmee was 
voorbestemd om het bedrijfsleven in te 
gaan, koos hij voor het onderwijs. Als 
docent op de MAS (later: Helicon en weer 
later De Groene Campus) in Helmond 
ging hij o.a. veel op stagebezoek om de 
stagiair(e)s te begeleiden en beoordelen. 
Dit vond hij erg leuk om te doen omdat 
hij hier op veel nieuwe plekken kwam. 
Zo kwam hij ooit met een groot emoe-/
struisvogelei thuis, nadat hij op een 
struisvogelboerderij was geweest. Hier 
had hij een flinke omelet van gemaakt. 
Ook heeft hij ooit een pasgeboren geitje 
meegenomen van het werk (die anders 
aan slangen gevoerd zou worden). Dit 
geitje hebben we toen binnen met de fles 
grootgebracht.” 

Ook heeft Nico het schoolvoetbaltoernooi 
opgericht samen met Peter Grotenhuis, 
Theo Verhappen en Irma Tijssens. Peter 
organiseert dit tot op heden nog steeds. 
Bij het schoolvoetbaltoernooi is een 
sportiviteitsprijs in het leven geroepen 
die naar Nico vernoemd is. Deze wordt 
jaarlijks uitgereikt aan de school die het 
hoogste scoort qua sportiviteit tijdens de 
wedstrijden; dit is tevens de grootste en 
belangrijkste beker!

Een andere activiteit waar Nico aan 
deelnam, kan deze verslaggever zich 
nog levendig herinneren. Op het eind 
van het seizoen werd er door een aantal 
fanatiekelingen een penaltybokaal 
georganiseerd voor alle jeugdleiders en 
-trainers. Daar was Nico er dus ook een van. 
Nico had als enige van alle deelnemers 
klompen i.p.v. voetbalschoenen aan. Bij 
de eerste door hem genomen strafschop 
vloog niet de bal maar een van zijn 
klompen het doel in. De organisatie wist 
niet goed of dit nou een geldige treffer was! 
“Teamafsluitingen zijn in de jeugd best 
vaak bij ons thuis geweest. Zo hebben we 
in de E hier nog ooit met het hele team 

VAAK KWAM IE MET
DE BAKFIETS RICHTING
HET SPORTPARK WAT
SOMS TOT FILES LEIDDE
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geslapen in een legertent die we samen 
met het hele team hadden opgezet in onze 
achtertuin. Papa zou ‘s nachts een oogje in 
het zeil houden. Mama weet nog dat ze ‘s 
ochtends vroeg wakker werd van een hoop 
kabaal. Papa lag buiten de tent braaf te 
slapen terwijl er een hoog vuur wakkerde 
waar alle jongens dozen en alles wat ze 
maar konden vinden op gooiden. Mama 
kwam het vuur blussen, wat de jongens 
natuurlijk erg jammer vonden!”

Toen de kinderen in de oudere 
jeugdelftallen speelden, was Nico vaak 
supporter i.p.v. coach. Met vier sportende 
kinderen, die allemaal op zaterdag actief 
waren, was het vaak wel een beetje 
puzzelen. “Papa stond wekelijks langs 
de lijn bij een van ons te kijken en dan 
ging mama bij een ander aanmoedigen.” 
Vaak kwam ie met de bakfiets richting het 
sportpark, wat soms tot files leidde doordat 
auto’s er niet altijd even makkelijk langs 

konden. “Wanneer er iemand kampioen 
kon worden, werd altijd wel een spandoek 
gemaakt om ons aan te moedigen. We 
zijn toen ook een keer met het hele team 
in de bakfiets door het dorp gereden! Hij 
was vooral van het positief coachen en 
ondertussen veel zeveren langs de zijlijn. 
Dat laatste had eigenlijk wel de overhand. 
Hierdoor kreeg hij vaak niet mee wie er 
gescoord had. Later moest Lisa mee gaan 
kijken om op te blijven letten zodat ie altijd 
na kon vragen wie er nou gescoord had. Als 
beloning voor het goede opletten mocht 
Lisa in de rust iets lekkers uitzoeken in de 
kantine!”

RULCHESTER UNITED
Floor: “Op de Rul stond een veldje waarop 
veel werd gevoetbald door de jeugd uit 
de Engelse Tuin. Dit was eigendom van 
familie Van de Sprang, die ertegenover 
woonde. Zij gingen verhuizen en vroegen 
aan papa of hij het veldje wilde beheren 
zodat er nog jarenlang op gevoetbald kon 
worden. Dat deed papa graag. Er werd al 
veel op gevoetbald. We voetbalden er zelf 
ook dagelijks en toen ontstond het idee 
om het veldje ook een officiële naam te 
geven, zodat we ook echt een soort van 
“voetbalvereniging light” werden. Iedereen 
mocht een naam verzinnen en daar werd 
dan op gestemd. Het werd uiteindelijk 
een keuze tussen Het Rulse Veldje en 
Rulchester United, waarbij de laatste als 
winnaar uit de bus kwam. Papa maakte 
een boarding langs het veldje, zodat de 
bal niet meer onnodig vaak uit de sloot 
hoefde te worden gevist." Het gras moest 
natuurlijk ook gemaaid worden. Om dit 
bij te houden is later een benzinepotje in 
het leven geroepen. Iedereen kon een jaar 
lang lid worden door één euro te betalen 
voor het benzinepotje. Een paar jaar later 
is de contributie voor het lidmaatschap 
door inflatie met 100% verhoogd naar 2 
euro. Zowel leden als niet-leden mochten 
voetballen bij Rulchester United. Het 

enige verschil was dat de leden ook op 
de ledenlijst stonden op de website van 
Rulchester United. Rulchester United kreeg 
zelfs ook een officieel logo. Dit is ontworpen 
door een van de leden, Tiel van den Heuvel. 
Het aantal leden groeide en het veldje 
werd soms bijna te klein. Reden dus voor 
uitbreiding. Er werd een tweede veld 
aangelegd: Het Hoofdveld. Extra goals 
en vangnetten werden geregeld. De 
vangnetten zijn door de leden zelf in elkaar 
gezet en getimmerd. Dit was om overlast 
voor de buurt te voorkomen. Er vlogen 
namelijk nogal veel ballen de straat op. 

Voor het hoofdveld had papa bushokjes 
geregeld: eentje als dug-out, voor het 
publiek en de wissels (mensen die gewoon 
eventjes moe waren). De dug-out stond 
richting het veld. Het andere bushokje 
fungeerde als kantine (met de rug naar het 
veld). Bushokjes werden geplaatst in ruil 
voor een paar Limburgse vlaaien.
“Nadat er niet meer werd gevoetbald, is 
het bedrag dat nog op de rekening stond 
overgemaakt naar een goed doel.”

Ongeacht of papa bij RKSV Heeze of 
bij Rulchester United langs de kant 
stond te kijken, hij droeg vaak hetzelfde 
aanmoedigingstenue. Vaak had hij klompen 
aan en droeg hij een Rulchester United 
shirt, dat hij volgens mij wel elfvoudig in 
de kast had hangen. Rulchester United 
speelde altijd onderlinge wedstrijdjes 
op eigen veld. Één keer hebben we een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen de C2 
van Heeze. Dit is onze enige uitwedstrijd 
geweest. Wie deze heeft gewonnen, durf 
ik niet meer te zeggen. Na een aantal jaar 
is het stuk grond verkocht en werd hier 
een huis op gebouwd, dit betekende het 
einde van het voetballen bij Rulchester 
United. Voor het benzinepotje was een 
rekening geopend. Nadat er niet meer werd 
gevoetbald, is het bedrag dat nog op de 
rekening stond overgemaakt naar een goed 
doel (een spierfonds).”

Sinds een paar jaar wordt er echter weer 
gevoetbald door Rulchester United. Niet 
op het veld maar in de zaal. Het team waar 
Ruud in speelt, kreeg een andere sponsor 
en deze vond het mooi om niet de eigen 
naam te gebruiken maar om verder te gaan 
als Rulchester United. 

Uiteraard is dit laatste een prachtig 
eerbetoon aan een man die zijn 
eigen(aardige) regels had, maar altijd klaar 
stond voor iedereen en zoals hierboven 
beschreven ook binnen de RKSV Heeze een 
onuitwisbare indruk heeft achtergelaten! 
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Ik vind het dit seizoen heel lastig om columns 
te schrijven. Dat komt omdat onze kantine al 
het hele seizoen dicht is. Het zit namelijk zo. 
Ik heb een heel simpele manier van werken 
als het gaat om stukjes schrijven. Ik bestel een 
mok dampende chocomel met slagroom en ga 
dan aan een tafeltje zitten, vlakbij een andere 
tafel waar vijf mannen dom over voetbal lullen. 
Binnen vijf minuten is het altijd raak en heb ik 
genoeg ideeën voor vier columns. Niks fijner dan 
een beetje dom sauwelen over voetbal. Ik mag 
daar graag aan meedoen. Bij Heeze zijn we daar 
erg goed in. Ik ben ook weleens in de buurt van 
een tafel vrouwen gaan zitten. Dat is niks. Die 
kunnen namelijk niet over niks praten. Dat gaat 
altijd ergens over. Daar kan ik niks mee. Na een 
uur had ik nog niks.

De kantine is dan nog wel steeds dicht, maar 
inmiddels zijn de terrassen weer open. Ik ga eens 
luisteren waar terrasklanten het over hebben. 
Misschien levert dat wat op.

- Mijn buurvrouw heeft schurft. Ik dacht dat dat 
allen bij mannen voorkwam. Wist jij dat?
- Nee. Zie je die panfluitspeler daar? Die speelt 
dertig keer in een uur hetzelfde deuntje. Hij 
denkt dat wij dat niet doorhebben. Ik geloof er 
niks van dat die gast uit Peru komt met zijn rare 
deken.
- Toch wel mooi dat je met een paar uithalen 
op zo’n stuk hout de hele tragiek van 200 jaar 
Inca-geschiedenis kunt laten voelen. Jij nog een 
biertje?

Fijne teksten. Daar kun je iets mee als 
stukjesschrijver. Ik heb dat gemist: met een 
serieus gezicht over niks praten. Je ziet het aan 
de mensen. Ze klaren helemaal op. Ze hebben 
elkaars onzin heel lang moeten missen. 

Maar die covid-ellende had toch ook wel 
voordelen. Je hebt van die mensen die heeeel 
dicht bij je komen staan als ze met je praten. Ik 
word daar altijd een beetje ongemakkelijk van. 
Nu kan ik ze daar op aanspreken. Een beetje 
op snauwerige toon roep ik dan: ‘Anderhalve 
meter!’. Ze deinzen dan meestal verschrikt 
terug. Erg fijn is dat. Dat gekke huggen en op de 
schouders slaan zie je ook niet meer.  Ik heb zo’n 
groepshug altijd merkwaardig gevonden. Dat is 
meer iets voor Italiaanse maffiaclans. Die vallen 
elkaar graag in de armen om vervolgens te gaan 
zwelgen van zelfgenoegzaamheid. Italiaanse 
pizzabakkers zijn daar denk ik ook heel goed in. 
Louis van Gaal is er erg bedreven in: van heel 
dichtbij in je oor schreeuwen. Iets over de totale 
mens. 

Op het voetbalveld voorafgaand aan de aftrap 
zie je dat ook vaak. Allemaal in een kring licht 
voorovergebogen met de armen om elkaars 
schouders. Dan begint er een te schreeuwen: 

“Wie zijn wij?!?”
- “Heeze!”
“Wat gaan we doen?!?”
- “Winnen!”
“Wat gaan we doen?!?”
- “Winnen!”

Aan het eind van het seizoen zijn dit soort
teams meestal gedegradeerd.

Corona heeft nog een voordeel: Heeze 1 heeft 
zich wederom gehandhaafd in de 1e klasse. 

Graspol

PANFLUITSPELERS

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.
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OVERKAPPING 
TERRAS
RKSV Heeze heeft een overkapping 
gerealiseerd. Dank aan iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd om dit mogelijk 
te maken. De voorzitter haalde dit al aan 
in zijn intro. Ondertussen hebben we de 
overkapping al in gebruik kunnen nemen. 
We hopen er met z'n allen heel veel 
plezier van te hebben. 

VAKANTIE 

GETROUWD
Jorg van Galen en Demi Sperber zijn op
21 mei jl. in het huwelijksbootje gestapt.
Wij wensen hen heel veel geluk samen. 

Wij wensen iedereen een hele fijne 
zomervakantie. We hopen met z’n allen dat 
het volgend seizoen weer zoveel mogelijk 
normaal wordt en dat iedereen weer gewoon 
kan voetballen. 

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

CONTRIBUTIE JEUGD
WORDT VERLAAGD VOOR 
SEIZOEN 2021-22

Zoals bekend hebben we voor spelende leden, die niet of nauwelijks waar 
voor hun geld hebben gekregen (grotendeels senioren, maar ook enkele 
junioren), de tweede helft van het seizoen de contributie vrij gelaten. Dat wil 
zeggen, mensen konden wel of niet een bijdrage doen voor de tweede helft 
van de competitie. Natuurlijk lopen de kosten voor de vereniging gewoon 
door, maar we vonden het niet terecht om de volledige contributie te 
verplichten aangezien we ook niet de gewenste “service” konden verlenen.
In het verlengde daarvan hebben we nu ook besloten om voor komend 
seizoen de contributie voor de jeugd naar beneden bij te stellen. Alhoewel 
we , dankzij al onze vrijwilligers, de meeste jeugdleden veel hebben kunnen 
laten trainen en spelen, hebben we toch gemeend om de contributie voor 
komend seizoen te moeten verlagen. Dit kan gezien worden als een extra 
steuntje in de rug om de jeugd toch vooral aan het sporten te houden. 

Bestuur van RKSV Heeze

 

Je vindt dit staatje ook op de website
(Menu ledenadministratie / contributie).

De facturering van de contributie is rond 20 juli en de incasso van de 
contributie vindt naar verwachting plaats op 30 juli 2021.

BEDANKT DAAN!! 
Daan Dijstelbloem stopt bij de LINK.
Deze 19-jarige topper schrijft al
sinds zijn 13e in de jeugdredactie.
Daan stopt bij de LINK, maar gaat
door als vrijwilliger voor RKSV
Heeze. Heel hartelijk bedankt
Daan voor jouw inzet bij LINK!
En tot ziens! 
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Jan Dirk van der Zee, directeur 
amateurvoetbal KNVB: "Al jarenlang 
proberen we in de strijd tegen 
bewegingsarmoede meer jeugd aan 
het sporten te krijgen. Tijdens de 
coronapandemie is het sporten door 
kinderen zelfs naar een dieptepunt 
gedaald. Bewegen is echter geen bijzaak 
want het stimuleert de gezondheid en 
bestrijdt ernstige kwalen in de toekomst. 
Daarom zijn we blij dat deze teams 
weer een prikkel krijgen om te blijven 
voetballen. Eerder hebben deze kinderen 
zich aangemeld omdat ze met een team 
wedstrijden tegen anders clubs willen 
spelen, dus het is heel belangrijk dat ze nog 
voor de zomervakantie dit gevoel en het 
spelplezier weer helemaal terug hebben. 
Dit geldt natuurlijk ook voor de clubs, we 
zijn heel blij dat we het verenigingsleven 
hiermee weer verder zien terugkeren want 
dit hebben we allemaal enorm moeten 
missen. Fijn dus dat het kabinet deze stap 
vervroegd heeft gezet."

bron: knvb.nl

Acht maanden hebben ze er op moeten 
wachten, maar zaterdag 5 juni kunnen 
de jeugdteams in de categorieën t/m 
O18 jaar eindelijk weer wedstrijden 
spelen. Vanwege de coronabeperkingen 
van de overheid waren al die tijd 
alleen trainingspartijtjes op de eigen 
vereniging toegestaan. Nu gaan 
deze teams in het kader van de KNVB 
Regiocup weer wedstrijden spelen 
tegen clubs in de buurt, liefst zelfs op 
fietsafstand.

De KNVB Regiocup is het alternatief 
voor de competities die dit seizoen niet 
meer konden worden hervat door de 
coronamaatregelen. Voor volwassenen 
komen de versoepelingen te laat, maar 
wedstrijden voor de jeugd (t/m 17 jaar) 
zijn vanaf 5 juni weer toegestaan. De KNVB 
Regiocup bestaat dan uit vier speelrondes.
In totaal staan nu 33.000 jeugdteams 
ingeschreven voor de KNVB Regiocup. 
Dat zijn niet alle jeugdteams omdat 
sommige verenigingen al andere plannen 
hadden of al de teamindeling voor het 
volgend seizoen hanteren. Nederland 
telt bijna 500.000 jeugdspelers in deze 
leeftijdscategorie.

'BEWEGEN IS GEEN BIJZAAK'
Het is heel belangrijk dat kinderen nog voor 
de zomervakantie het voetbalgevoel en 
spelplezier weer helemaal terug hebben.

NOOT redactie: Als deze LINK verschijnt zijn 
de speelrondes voor de Regiocup al geweest. 
We zijn blij dat onze jeugdspelers het seizoen 
voetballend hebben kunnen afsluiten en 
hopen dat ze veel speelplezier hebben gehad. 

KNVB REGIOCUPKNVB REGIOCUP
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Iets meer dan een jaar geleden schreef 
ik dat het zo maar zou kunnen dat het EK 
van 2020 afgelast zou worden. Nu zijn we 
een jaar verder en gaat het EK bijna van 
start. Wie had een jaar geleden gedacht 
dat de wedstrijden nu nog steeds niet 
met volle tribunes zouden zijn.

Voor het eerst sinds 2014 doet het 
Nederlands elftal weer mee aan een 
eindtoernooi. We hebben er lang op 
moeten wachten, maar aan de oranjekoorts 
is dat nog niet echt te zien. Waar andere 
jaren straten vol hingen met oranje 
vlaggetjes, is dat dit jaar heel anders. Het 
leeft nog niet echt, logisch natuurlijk. Toch 
zal die koorts alleen maar blijven stijgen na 
die eerste aftrap in de Amsterdam Arena. 
Het mooie aan dit EK is, dat er ook 
wedstrijden in Nederland worden gespeeld. 

Zo speelt Oranje al zijn poulewedstrijden 
in Amsterdam. De tegenstanders van 
Nederland in de poule moeten reizen 
tussen Boekarest en Amsterdam. Een 
voordeel voor Nederland dus dat ze gewoon 
in ons land kunnen blijven. 

Zoals de UEFA vorig jaar al aangaf, was het 
EK zonder publiek geen optie. Gelukkig 
mag er dus dit jaar publiek in het stadion 
zijn. Voor het Nederlands elftal geldt dat 
er iedere groepswedstrijd 12.000 fans in 
het stadion aanwezig mogen zijn. Met een 
beetje geluk gaat dit aantal de komende 
weken nog omhoog. Laten we hopen op in 
ieder geval genoeg supporters, zodat het 
Nederlands elftal voldoende steun heeft 
om door te gaan.
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A1  Turkey (TUR)

A2  Italy (ITA)

A3  Wales (WAL)

A4  Switzerland (SUI)

B1  Denmark (DEN)

B2  Finland (FIN)

B3  Belgium (BEL)

B4  Russia (RUS)

C1  Netherlands (NED)

C2  Ukraine (UKR)

C3  Austria (AUT)

C4  North Macedonia (MKD)

D1  England (ENG)

D2  Croatia (CRO)

D3  Scotland (SCO)

D4  Czech Republic (CZE)

E1  Spain (ESP)

E2  Sweden (SWE)

E3  Poland (POL)

E4  Slovakia (SVK)

F1  Hungary (HUN)

F2  Portugal (POR)

F3  France (FRA)

F4  Germany (GER)

ROME
Olimpico in Rome 
CET

BAKU
Baku Olympic Stadium
CET +2

STPETERSBURG
Saint Petersburg Stadium  
CET +1

COPENHAGEN
Parken Stadium
CET

AMSTERDAM
Johan Cruijff ArenA
CET

BUCHAREST
National Arena Bucharest 
CET +1

LONDON
Wembley Stadium
CET -1

GLASGOW
Hampden Park 
CET -1

SEVILLE
La Cartuja Stadium Seville
CET

BUDAPEST
Puskás Aréna
CET

MUNICH
Football Arena Munich 
CET

GROUP STAGE

Matchday 1

FRI
11.06

SAT
12.06

SUN
13.06

MON
14.06

TUE
15.06

WED
16.06

THU
17.06

FRI
18.06

SAT
19.06

SUN
20.06

MON
21.06

TUE
22.06

WED
23.06

24.06
25.06

SAT
26.06

SUN
27.06

MON
28.06

TUE
29.06

30.06
01.07

FRI
02.07

SAT
03.07

04.07
05.07

TUE
06.07

WED
07.07

08.07
09.07
10.07

SUN
11.07

Matchday 2 Matchday 3 Round of 16 Quarter-finals Semi-finals Final

KNOCKOUT STAGE GROUP A

GROUP B

GROUP C

GROUP D

GROUP E

GROUP F

2021 MATCH SCHEDULE

R
ES

T 
D

AY
S

R
ES

T 
D

AY
S

R
ES

T 
D

AY
S

R
ES

T 
D

AY
S

Kick-off times are shown in CET (Central European Time).
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