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Hockey Heeze
bedankt haar
sponsors!
Aqualon - De Vries

Ben van de Leur Optiek

Beenders Dakwerken

Van Lierop Hekwerken
en Constructie

Albert Heijn / Supermarkt
Boonaerts Heeze

Bumet BV

Het Vloeibaar Genot
VB&T groep
Van de Vin
Ramen & Kozijnen
Van de Ven Accountants

Restaurant Boreas

Nominette

CRA Vastgoed BV

Rabobank Dommelstreek

EE Labels

Juwelier Erik Rooijmans

Finergie Accountants en
Belastingadviseurs

Gepa Verandaspecialist

Schipperheijn & Partners

Berg en Partners

Hagu Horeca Groothandel

Ben Scheepers
Sloopwerken

Hostellerie Van Gaelen

Recreatiepark / Camping
Heezerenbosch

tableaux - mediamakers

Kuijsten Kwaliteitsbouw

Tapperij de Zwaan

Konings & Partners

Verest
Schoenen & Sport

Loos kappers

Stelpas Interiors

Lotec Zwembadtechniek
Prolease

Programma 20 juni:
09:30
10:00
13:00
14:00
17:00
17:30
19:00
20:00
20:30

-

10:00
13:00
14:00
17:00
17:30
19:00
20:00
20:30
01:00

Ontvangst daggasten met koffie en thee
Diverse hockey gerelateerde spellen
Een goed verzorgde lunch
Een zeskamp om nooit te vergeten!
Ontvangst avondgasten
Een heerlijke maaltijd bereid door vrijwilligers van Hockey Heeze
Dankwoordjes, huldigingen & prijsuitreikingen
‘Special Act’
Feestavond met de band ‘Bassta’ & DJ Floris

Colofon
Dit lustrum magazine is mede mogelijk gemaakt door: René Menting, Max van Leeuwen,
Juriaan Nolles, Marc Evers, Rick Soons, Mathijs Noordzij en Floor de Leeuw.
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40 JAAR HOCKEY HEEZE

Hockey is
the word!
Toen de lustrumcommissie met dit thema
kwam moest ik er even over nadenken.
Natuurlijk 1975 was het jaar van de film Grease
en Rock & Roll was toen aan een revival bezig.
Na gesprekken met veel leden en oud-leden
heeft het thema dan ook een andere betekenis
gekregen. Hockey was echt "the word" in Heeze in
1975. Het ging als een lopend vuurtje en binnen de
kortste keren meldden zich meer dan 100 leden
aan en voor veel mensen, ook voor mij, startte
daarmee een belangrijke tijd van je jeugd en je
leven. Wat een pionierstijd, wat een hoop plezier
en wat een geweldige vriendschappen die tot op
de dag van vandaag duren. En vergeet niet de
hockeystelletjes die zijn ontstaan. Langzaam
leerden we ook echt hockeyen en nu is Hockey
Heeze een gerespecteerde club in de regio met
een goede naam vanwege de sfeer, prestaties en
gastvrijheid.
Na de eerste generatie volgden er steeds nieuwe,
enthousiaste generaties jeugd, senioren, ouders,
bestuur en vrijwilligers die samen er voor zorgen
dat de club bleef groeien en bloeien. Inmiddels
telt Hockey Heeze meer dan 560 leden uit Heeze,
Leende en Sterksel. Alle vriendschappen en
teamgeest zorgen er ook voor dat we er voor
elkaar zijn bij de mooie momenten van het
leven, maar elkaar ook steunen bij de moeilijke
momenten die de deur van onze hockeyclub
helaas niet voorbij gaan.
Dit lustrumjaar is een bruisend jaar voor onze
vereniging. Met originele acties van alle teams, die
zorgden voor mooie feestjes, diners, speculaas,
kaarten, bloembollen, zangers, pubactie en bingo.
En op 20 juni het hoogtepunt van dit seizoen met
een lustrumdag georganiseerd door de Luco onder
voorzitterschap van Matthijs Noordzij.
Ik wens iedereen, namens het hele bestuur, een
prachtig lustrumfeest en daarna op naar 45 jaar
Hockey Heeze. Laten we met elkaar die spirit
vasthouden van gezelligheid, vriendschap en
prestatie.

Beste (oud)leden,
Het jaar 1975 is een bijzonder jaar geweest
voor ons allen! Niet omdat Bill Gates Microsoft
oprichtte of omdat in dit jaar de laatste
aflevering van Swiebertje was, nee ook niet
omdat dit het jaar was waarin Suriname een
onafhankelijke staat werd. 1975 is namelijk het
jaar geweest dat Hockey Heeze werd opgericht
in de Weibossen door Maurice Plouvier,
Mary van Roy, Dré Smulders en Jacques Bax.
H. Koolen, H v.d. Ven hebben hierin ook een
ondersteunende rol uitgevoerd.
In het 40 jarig bestaan zijn er enorm veel
herinneringen ontstaan bij iedereen die een
plek kreeg binnen hockey Heeze. Namens
Hockey Heeze willen wij dan ook alle (oud)
leden iedereen uitnodigen om op 20 juni 2015
herinneringen op te halen en er samen een
dag van te maken die uiteraard ook weer in de
boeken gaat!
Op deze dag zullen er diverse activiteiten zijn
voor zowel jong en oud, zal er gezamenlijk
gegeten worden en zal er afgesloten worden
met een knalfeest met band, dus trek je
dansschoenen en mooiste outfit aan!
We hebben inmiddels een mooi programma
in de steiger staan, dat mede mogelijk is
gemaakt door de sponsoring van Tapperij de
Zwaan.
Tot dan namens de lustrumcommissie,
Marloes Evers, Ingrid van Maaren,
Job van Beek, Lex van Lierop,
Anniek van de Paal & Mathijs Noordzij

Hockey Heeze is the word!
Layout:
tableaux - mediamakers

Marc Evers, voorzitter.
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DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 40 JAAR HOCKEY HEEZE

1975 - 1980

De initiatiefnemers tot oprichting van
‘een hockeyclub in Heeze’ waren Maurice Plouvier,
H. Koolen, H v.d. Ven, Mary van Roy, Dré Smulders en
Jacques Bax.

Het logo van Hockey Heeze is ontworpen
door Hans Regtuit. We zien het logo
verschijnen op foto’s die in de eerste vijf
jaar van het bestaan van de hockeyclub
zijn gemaakt.
Enkele jaren later zal Fons Groenland het logo stileren.
Het logo is gestileerd rond de verhuizing van Hockey
Heeze van De Weibossen naar Het Lambrek aan
het eind van het seizoen 1980-1981 (verhuizing) of
gedurende het seizoen 1981-1982 (officiële opening
complex).

In 1977 krijgt Hockey Heeze pas haar
douche en warmwater inrichting.
Op 12 augustus 1977 wordt het
clubhuis officieus geopend door de
Theeclub c.s. van Hockey Heeze. Bij
deze officieuze opening werd een
groepsfoto gemaakt die wij u niet
willen onthouden.

> Hockey Heeze ontstaat als ‘kind’ van Hockey Geldrop.
De laatste pagina van het clubblad van Hockey Geldrop
wordt standaard ingeruimd voor Hockey Heeze;
> zeer grote, hechte, actieve harde kern aan jeugd tussen
16 en 20 jaar, die zich elke dag na school verzamelt op het
(gras)hockeyveld in De Weibossen om een balletje te
slaan. Zij vormen de Theeclub: met tientallen op de grond
zitten in elkaars slaapkamers en thee drinken; dit
mondde zelfs uit in wedstrijdjes wie het meeste thee kon
drinken (record: Bert Tuyt - 34 koppen thee ten huize van
Van der Westen);
> buiten de hockeyclub waren er heel veel feesten met vaak
een humoristische ondertoon en/of thema;
> gezelligheid, gezelligheid, gezelligheid boven presteren;
> deze periode heeft het leven van veel jongeren drastisch
bepaald (vele partnerrelaties, al dan niet blijvend, zijn
hier ontstaan);
> oud clubhuis, voormalige accommodatie van de RKSV
Heeze in Weibossen aan de Ds. Kremerstraat;
> het telefoonnummer was nog vier cijferig,
het was 04907- 2746;
> de gezelligheid zonder grenzen was. Het hele clubhuis
was aan het zingen; ontstaan uit Heren 3’s BB (De Banale
Bundel, een liederenbundel die veelvuldig is gebruikt).
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Hockey Heeze beschikt
nog over de agenda van
de bestuursvergadering
van 9 april 1975 van
Hockey Heeze i.o.

Hockey Heeze start op de terreinen nabij station
Heeze (in wijk De Weibossen) Zij zal daar vanaf het
seizoen 1975-1976 tot en met seizoen 1980-1981 haar
huisvesting vinden. Zij spelen op gras.
De locatie Weibossen werd snel te klein. Hockey
Heeze wilde de velden een kwart slag draaien om
een gunstiger gebruik van de locatie realiseren.
Dat gaat echter niet gebeuren, want de Gemeente
heeft voorkeur voor overplaatsing naar Sportpark
Het Lambrek. De leden waren hier ernstig op tegen,
omdat 90% van de leden woonachtig was in een
straal van 1 kilometer van de velden. Discussie over
de verhuizing vond reeds in maart 1978 plaats.
Uitbreiding naar 4 speelvelden
Voorzitter Wim Brouwer verzoekt de Gemeenteraad
van Heeze in maart 1978 om uitbreiding naar 4
speelvelden (op De Weibossen). Hockey Heeze heeft
meer capaciteit nodig, omdat ze ‘momenteel 250
leden heeft en op de wachtlijst nog 65 personen,
hoofdzakelijk beneden de leeftijd van 12 jaar heeft
staan. Hockey Heeze speelt dan op gras.

DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 40 JAAR HOCKEY HEEZE

1980 - 1985

> Hockey Heeze verhuist fysiek van de locatie 		
De Weibossen naar locatie Het Lambrek. De
verhuizing vindt plaats op 23 mei 1981. De
officiële opening zal echter pas één jaar later,
op 22 mei 1982 plaatsvinden.
> Er wordt onder voorzitterschap van Carla Piscaer
een start gemaakt met de aanleg van het eerste
kunstgrasveld en spelen onder kunstlicht ziet
het levenslicht.
> Hockey Heeze benoemt in deze periode haar
eerste Leden van Verdienste te weten: Ellen
van Ettro (1982), Frits Veldhuizen (1984) en Dick
Donkervoort (1985).
> Tijdens de ledenvergadering van 28 juni 1985
wordt Wim Brouwer door de ledenvergadering
benoemd tot Erelid van Hockey Heeze. Het
voorstel van het bestuur daartoe
wordt door de ledenvergadering
‘bij acclamatie’ goedgekeurd.
Dit voor de vele verdiensten van
Wim Brouwer waaronder 10 jaar
voorzitterschap, die Wim vanaf
de oprichting van Hockey Heeze
heeft vervuld.

Op 21 mei 1982 krijgt Hockey Heeze te maken met
haar 1e Hockey Heeze huwelijk. Op die dag geven
Eugène Houben en Jacqueline Huybregts elkaar
namelijk het ‘ja’- woord.
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Tijdens de ledenvergadering van 28 juni 1985
neemt Mevrouw Carla Piscaer de voorzittershamer
over van Wim Brouwer. Zij zal daarmee de tweede
voorzitter van de hockeyvereniging worden.
Tijdens deze ledenvergadering worden Hanneke
Geerts (nu Menting), Theo Heldens en Eugène
Houben als bestuursleden benoemd.

Op 17 december 1980
wordt tijdens een
ledenvergadering een
presentatie verzorgd
over de nieuwe locatie
op Het Lambrek.
Voorafgaand aan de
verhuizing naar Het
Lambrek vindt er een
slottoernooi plaats,
waarmee afscheid
wordt genomen van
lokatie De Weibossen.
In mei 1981 vindt
er een groots
afscheidstoernooi
van de Weibossen
plaats. De officiële
verhuisdatum van De
Weibossen naar Het
Lambrek is 23 mei 1981.

De caravan is (was) onlosmakelijk
verbonden met toernooien.

Heren 1 , met coach Tiel van Gennip.

Robbert Kluytmans,
één van de spelers
van het eerste uur.
Let op de stick ;-)

Officiële openingshandeling door burgemeester
Bosman vergezeld van echtgenote

Hockey Heeze is zéér actief in deelname aan
toernooien. Uit de notulen van de ledenvergadering
van 2 juli 1982 blijkt dat in het seizoen 19811982 door teams van Hockey Heeze meegedaan
werd aan 50 !!! toernooien (36 jeugd en 14
seniorentoernooien). Het bezoeken van toernooien
was toen blijkbaar iets dat heel gewoon was.
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1980 - 1985

Hockey Heeze is er alles aan gelegen om in ieder
geval één kunstgrasveld te bezitten. Kunstgras is
niet alleen meer iets is voor de grote verenigingen
maar in de regio ook door lokale kleinere clubs
steeds meer in kunstgras wordt geïnvesteerd.
Daartoe heeft het bestuur in 1985 met de gemeente
afgesproken fl. 75.000 uit eigen middelen in te
brengen. De gemeente financiert de resterende
fl. 460.000,-.
De ledenvergadering gaat met 38 stemmen van
45 stemgerechtigden akkoord met de volgende
uitspraak: (letterlijke tekst uit de notulen)

Zittend van links naar rechts: Olga van Steen,
Esther Dusseldorp (captain), Anique van Eersel,
Liedeweij de Graaf, José Verbeek en Mireille van der
Kroon. Op de voorgrond Else van Ettro en Inge van
der Linden.

Het eerste kunstgrasveld in Nederland werd
overigens gelegd in 1980 door Hockeyclub
Kampong in Utrecht (Bron: website KNHB).

Kunstgrascommissie ziet het licht!
Ter plekke wordt op voorstel van Harry Jansen een
kunstgrascommissie in het leven geroepen die
bestaat uit de volgende personen: Harry Jansen
(Veteranen), Henk Veenhuysen (trainer Dames 1),
mevrouw Marie-Anne Manders (Veteranessen),
mevrouw Inge Donkervoort (Dames 1), Piet
Creemers (Veteranen) en de voorzitter van Hockey
Heeze Carla Piscaer.
Op 29 november 1985 vindt een bijzondere
algemene ledenvergadering plaats waarin de
voortgang en ideeën hoe fl. 75.000,- boven tafel te
krijgen verder uit de doeken worden gedaan. Naast
het benaderen van bedrijven wordt ‘een club van
honderd’ ingesteld, m2 kunstgras verkocht en
shirts verkocht. Verder wordt er gesproken over
een contributieverhoging van fl. 50,- per jaar om de
aflossing en de jaarlijkse kosten aan de gemeente
van fl. 8.000,- te voldoen.

Krantenartikelen die te maken hebben met de
slagkracht van het eerste heren team van Hockey
Heeze in de periode 1982 - 1983.
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1985 - 1990

Heeze MA1 Kampioen ‘82-’83!
Staand van links naar rechts: Suzanne Bosman,
Katja Dusseldorp, Joan Veldkamp, Nicole Traets,
Toinini van der Ven, Hanneke Geerts (coach) en Inge
Donkervoort (coach).

Wij ‘Hockey Heeze’ willen graag over kunstgras
beschikken waarvan wij weten dat de investering
fl. 535.000,- (incl. BTW) zal bedragen waarvan HH wil
proberen via diverse acties en contributieverhoging zelf
een bedrag van fl. 75.000,- bij te dragen er van uitgaande
dat de gebruikskosten niet essentieel
zullen veranderen.

Heren 1 Kampioen seizoen ‘82 - ‘83!
Boven: Hans Regtuit, Hein Gijsbers, Jos Stigt, Rob Arét,
Marc Wijnen, Bart Brouwer, Rob Dusseldorp (coach/
manager), Michel van Hout, Ruud Versluis,
Marcel Verhoeven (met krukken).
Onder: Steven Reinders, Hans Kluytmans, Wim Bosman
(keeper), Robert Kluytmans, Kees Collart, Eugéne van Dijk.

DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 40 JAAR HOCKEY HEEZE

Young Granny’s (maart 1990)
Staand v.l.n.r.: Wil Creemers, Cocky van Iterson, Mieke
van Nierop, Joke Weeda, Greet van Poppel, Maja van
Beurden en Louise Tielen. Ervoor, Mieke Visker, Franska
van Elk, Anneke Stallaars, Marita Broos en Rineke
Otten. Op de foto ontbreekt: Carla Piscaer (fotografe)

> Hockey Heeze krijgt in het seizoen 1986-1987
de beschikking over een eigen kunstgrasveld. Dit
wordt in het najaar van 1986 in gebruik genomen.
> Anja van der Sprong stopt in juni 1987 na 13
seizoenen jeugdtrainer te zijn geweest aan het
eind van het seizoen 1986-1987. Zij was vanaf de
oprichting van Hockey Heeze de jeugdtrainer.
> Hans de Jager wordt met ingang van het seizoen
1989-1990 als nieuwe hoofdtrainer aangesteld.
> Hockey Heeze sluit een 10-jarige een (bord)
sponsorovereenkomst met Multec.
> Willemien Steegmans start in het seizoen 19871988 met (zo stellen we in 2015 vast) haar lange
carrière als wedstrijdsecretaris.
> 1989: Minicommissie – ook kinderen jonger dan 7
jaar mogen gaan hockeyen
> Tijdens de ledenvergadering van 16 juni 1988
wordt Huub Tuijtelaars bij zijn bestuursafscheid
door voorzitter Carla Piscaer benoemd tot Lid van
Verdienste vanwege de vele werkzaamheden die
hij voor Hockey Heeze heeft verricht.
> Tevens heeft oud-voorzitter Wim Brouwer de eer
om Carla Piscaer eveneens te benoemen tot lid
van verdienste. Zij wordt in het bijzonder
bedankt voor het werk dat zij heeft gedaan en
memoreert de ‘grote dingen’ die tot stand zijn
gekomen, met als hoogtepunt de verwezenlijking
van het kunstgrasveld in het jaar 1986-1987.
> Carla neemt dan afscheid als voorzitter van
Hockey Heeze. Zij wordt dan opgevolgd door Rolf
van der Zande.
> In deze periode overlijden twee jeugdleden van
Hockey Heeze. In augustus 1986 overlijdt Ellen
Jansen (16 jaar) dochter van Harry (oud
voorzitter) en Cootje Jansen in Frankrijk t.g.v. een
auto ongeluk. In september 1986 overlijdt Carine
Collart op 18-jarige leeftijd tijdens een wandeling
in de bergen (Leysin, Zwitserland).

HOCKEY HEEZE
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Aan het begin van het
seizoen 1989- 1990 wordt
Hans de Jager als nieuwe
hoofdtrainer verwelkomd.
Tevens werd een officiële
dienstbetrekking gesloten
met trainer (tevens
Veteranen C speler)
Wil Langenhuijsen.
Wil zou daarnaast vele
jaren de trainingen op
dinsdagavonden voor zijn
rekening gaan nemen.
Omdat Wil slechts enkele
uren per week in dienst was van Hockey Heeze (dit
in tegenstelling tot de fulltime periode van Hans),
werd voor hem geen gebruik gemaakt van de
diensten van het uitzendbureau.

Uit een schrijven van 5 juni 1986 tussen voorzitter Carla
Piscaer en de directeur van AMC de heer Jan Brand, blijkt
dat tussen uitzendorganisatie Multec bv en Hockey
Heeze een overeenkomst gesloten is tot het plaatsen van
reclameborden voor de duur van 10 jaar op beide korte zijden
van veld 1. Hiervoor werd een bedrag van fl. 15.000, - betaald.
Deze overeenkomst werd gesloten als sponsoractiviteit
rondom het eerste kunstgras.

Lustrumcommissie uit 1990 met boven: Geert Boog,
Olav Veldhuizen, Arjen de Bruin, Marcel Verhoeven.
Onder: Hanneke Menting, Wies de Haan en Else van Ettro.

In het najaar van 1989 wordt besloten dat Verest
Schoenen sponsor wordt van Heren 1. Er wordt
een contract voor 3 seizoenen afgesloten. Met
Verest Schoenen, die zijn assortiment toen wilde
uitbreiden met de verkoop van sportartikelen,
wordt als tegenprestatie HH het preferred
suppliership van de clubkleding aangeboden.
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1990 - 1995

> Voorzitters volgen elkaar vrij vlot op, Hockey
Heeze kabbelt voort
> De fiscus legt in die periode vrijwilligersvergoedingen aan banden
> Het clubhuis wordt in 1991 voor de eerste keer
grondig gerenoveerd
> Hockey Heeze wint in 1992 de tweede prijs bij
de Grote Clubactie fl. 25.000,-, doordat één van de
loten onverkocht blijft.
> In juli 1993 overlijdt Martijn Foliant t.g.v. een
fietsongeluk. Martijn is 13 jaar en speler van JC1.
> Trimhockey doet haar intrede bij HH. In
september 1993 doen Loni Riekhoff en Mayke
Nieveen via het lokale weekblad ‘Parel
van Brabant’ een oproep voor de eerste
trimhockeytraining op 16 september 1993.
> Uit de notulen van juni 1993 blijkt dat de
baropbrengsten zeer laag zijn en er nauwelijks
aan de bar wordt verdiend. Dat is reden voor het
bestuur om een aantal wijzigingen door te
voeren. Het zgn. ‘vrij drinken’ wordt wellicht een
halt toegeroepen.
> Voorzitter Rolf van der Zande en secretaris
Getrude van Gastel delen namens het bestuur
mee dat zij op 17 juni 1993 Hyacinth Paul
benoemen als Lid van Verdienste van Hockey
Heeze. Zijn betrokkenheid bij de club als
spelend lid, evenals de inzet op diverse andere
terreinen (w.o. de technische commissie) is
hiertoe aanleiding geweest.

Hockey Heeze doet in 1992 voor de eerste keer mee aan de
grote clubactie. Uit een briefwisseling tussen Rolf van der
Zande en Olav Veldhuizen blijkt dat Olav de meeste loten heeft
verkocht en na de eerste thuiswedstrijd van heren 1 in 1993
een prijs in ontvangst mag nemen. Verder wint Hockey Heeze
na en door de bestelling van de extra loten fl. 25.000,-.
Het bleek een onverkocht lot te zijn. Gezien de grote
inspanningen mag Olav bij een extra bestuurs-vergadering
meedenken over de bestemming van het mooie bedrag.
Besloten wordt een geluidsinstallatie aan te schaffen en een
groot deel toe te voegen aan de reserves van de vereniging.

Het bestuur vond het echt tijd worden dat het
clubhuis grondig gerenoveerd moest gaan
worden. Bouwleiders waren Arjen de Bruin
en Theo Franken, die niet alleen zelf heel veel
energie (vooral gedurende de winterstop)
hebben gestopt in het clubhuis, maar ook veel
leden hebben geënthousiasmeerd om mee
te helpen aan het sloopwerk. In de voorpui
kwamen schuiframen, de bestuurskamer
werd afgebroken ten gunste van een grotere
barruimte, de bar werd volledig vernieuwd en
er werd veel geschilderd. Op 23 maart 1991 werd
het gerenoveerde clubhuis weer heropend. Het
resultaat was fantastisch en weer klaar voor
vele jaren. Arjen de Bruin en Theo Franken,
de kartrekkers van deze verbouwing, worden
tijdens de opening uitbundig gehuldigd voor
hun geweldig grote inzet.

Hoewel hockeyen gepaard gaat met een groot
gezelligheids karakter, betekende de komst van
Hans de Jager dat meer en meer het beleid van
de vereniging erop gericht werd prestatief te
gaan spelen. Hans de Jager stopte vooral veel
oog- en trainingsarbeid in de jeugdelftallen.
De beste spelers van deze elftallen kregen
intensief training om hun techniek en inzicht
naar een hoger pijl te brengen.

1975 - 2015

40 jaar hockey en spelregels
Tekst: Jacques Bax & Hanneke Menting

Daar waar het lijkt of voetbal al jaren heeft
stilgestaan, heeft de hockeywereld de nodige
wijzigingen ondergaan. Zonder volledig te willen
zijn hebben we voor jullie de wijzigingen tussen
1975 en nu (we schrijven april 2015) eens op een
rijtje gezet.
Verschillende spelreglementen:
In het oprichtingsjaar van Hockey Heeze (1975)
waren er maar liefst 3 spelreglementen:
> spelreglement herenhockey van Federation
International de Hockey (F.I.H.);
> spelreglement dameshockey van International
Federation of Women’s Hockey Associations;
> spelreglement zaalhockey van Federation
International de Hockey (F.I.H.).
Het spelreglement van de KNHB was gebaseerd
op bovenstaande reglementen. In het seizoen
1974/1975 werden voor dameshockey de laatste
experimenten ingevoerd: de strafbully wordt
vervangen door de strafslag; de buitenspelregel
werd aangepast aan de heren; bij een bal over de
zijlijn wordt de inrol met de hand vervangen door
de inpush. Met ingang van het seizoen 1976/1977
besloot de KNHB voor dames- en herenhockey
hetzelfde reglement te hanteren en waren er
dus geen verschillen meer in spelregels. De 2
internationale bonden besloten in 1982 tot een
fusie (de huidige F.I.H.) De spelregels hebben de
meeste verandering ondergaan. Onderstaand de
meest opmerkelijke.
Teams:
1975: elf spelers in het veld en maximaal 2 spelers
vervangbaar (dus geen permanent wisselen).
2015: elf spelers in het veld en maximaal 5
wisselspelers op de bank, die continu mogen
doorwisselen.
Spelers:
1975: behalve kleding en schoeisel geen verdere
verplichtingen. 2015: gebitsbeschermers
aanbevolen en scheenbeschermers verplicht.

Opening van de LUSTRUM zeskamp door
Harry Jansen en Jan Willem Vertogen.

Veteranen A in het seizoen 1987-1988. Staand v.l.n.r.:
Joost van Agt, Hyacinth Paul, Jacques Bax, Ben
van Elk, Hans Veldkamp, Harry Bak, Tom Janssen,
Martin Manders, Maarten Rutgers, Yde Tamminga.
Zittend v.l.n.r.: Piet Creemers, Paul Friedrich, Hans
van Zanten, Harry Jansen, Rob Gossink. Niet op de
foto: Cor Visker.
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DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 40 JAAR HOCKEY HEEZE

Stick(s):
1975: alleen de platte kant mag gebruikt worden
(dus drie kanten niet); geen enkel deel van de
stick boven de schouder is toegestaan. 2015: de
bolle kant mag niet gebruikt worden (dus drie
kanten wel); bij een schot op doel de bal met de
stick stoppen boven de schouder is toegestaan.

Veld:
1975: een inrollijn op 4,5 meter van de zijlijn; 10
vlaggen op/rond het veld o.a. middel-/23m-lijn.
2015: een stippellijn op 5 meter van de cirkel; 4
vlaggen op het veld (hoekvlaggen);
Begin wedstrijd, na een doelpunt, begin 2e helft:
1975: bully (driemaal elkaars stick aantikken).
2015: beginslag (mag middels self pass genomen
worden)
Bal stoppen:
1975: een bal stoppen met de hand is toegestaan;
niet wegslaan. 2015: een bal stoppen alleen
toegestaan met de stick.
Bal over de zijlijn:
1975: inpush (alle spelers op 4,5 meter).
2015: inslag (alle spelers op 5 m. in
23-metergebied; overig: tegenpartij op 5 m.),
mag middels self pass genomen worden.
Hoekslag:
1975: 6 verdedigers achter de doellijn (zie
strafhoekslag); rest achter de middellijn; vrije
slag vanaf een punt 3 meter van de hoekvlag
(achter- of zijlijn). 2015: thans lange corner; geen
beperkingen voor de verdedigende partij, anders
dan de 5 meter regel; vrije slag/self pass vanaf
een punt op 5 meter van de hoekvlag op de zijlijn;
Strafhoekslag:
1975: 6 verdedigers achter de doellijn; bal hoeft
niet eerst buiten de cirkel gestopt voor het schot
op doel; geen hoogtebeperking voor schot op
doel; geen extra bescherming voor verdedigers
(m.u.v. doelman). 2015: strafcorner; 5 verdedigers
(w.o. één keeper) achter de doellijn; bal moet
eerst buiten de cirkel zijn gebracht, wil er sprake
kunnen zijn van een doelpunt; slag op doel
plankhoogte; push op doel geen hoogtebeperking
(allen beoordeling op gevaar); alle verdedigers
die deelnemen aan de strafcorner mogen een
gezichtsmasker dragen;
Strafslag:
1975: mag een duw- slinger- of wipslag (push, flick
of scoop) zijn. 2015: thans strafbal mag genomen
worden met een push, flick of scoop.
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MÉÉR DAN 175 INTERLANDS IN ORANJE!

Van trainen in Heeze,
tot WK’s met Oranje!
Tekst: Max van Leeuwen

Meer dan 175 interlands in Oranje, dat is de
buit die Hockey Heeze in de afgelopen 40 jaar
binnensleepte. Liefst drie A-internationals
kenden hun eerste jaren hockey in de jeugd van
Hockey Heeze, en daar mag de club zeker trots
op zijn.
In gesprek met Marcel Balkestein (108
interlands), Frederique Derkx (45 interlands) en
Valerie Magis (24 interlands) blijkt al snel hoe
belangrijk de basis bij Heeze voor hen geweest is.
Voordat de drie Oranje-helden naar grote clubs
gingen leerden zij namelijk hockeyen onder
het strenge regime van Hans de Jager, die de
basistechnieken er tot vervelens toe heeft
ingeslepen.
Frederique Derkx was het jongst toen zij
Heeze verliet. Al op 12-jarige leeftijd werd
zij gescout door het grote Den Bosch,
waar zij de jeugd doorliep en het schopte
tot het 1e damesteam. Op haar 17e maakte
zij daarna al haar debuut in Oranje. Daar speelt
zij inmiddels samen met haar nicht Valerie
Magis, die in 2011 haar debuut maakte voor
Oranje.
Valerie bleef wat langer bij Heeze hangen
en speelde zelfs nog een tijdje in Dames
1. Zij maakte na haar overstap naar Oranje
Zwart echter ook snel haar opwachting
in het échte Oranje. De nichtjes speelden
gezamenlijk al 69 interlands en de kans is groot
dat er daar nog veel meer bij gaan komen
gezien de hun leeftijden van 21 en 23 jaar.
Marcel Balkestein is een ander verhaal.
De inmiddels 34-jarige speler van Oranje
nam vorig jaar na 108 interlands met
een zilveren WK-medaille afscheid van
het Nederlands elftal. Marcel verliet Heeze
nadat de club op een haar na het kampioenschap
in de 1e klasse en daarmee promotie naar de
overgangsklassie miste. Achteraf blijkt dat
een geluk bij een ongeluk voor Marcel, die
daardoor naar Oranje Zwart vertrok en zich
ontwikkelde tot een ijzersterke verdediger die
10

meer dan 100 interlands in Oranje speelde.
Ondanks dat zij inmiddels successen behaalde
op EK’s, WK’s of Olympische Spelen, denken de
drie Heezenaren met veel plezier terug aan hun
tijd in Heeze. Marcel denkt vooral terug aan de
kampioenschappen met Heren 1: ‘Mijn mooiste
herinnering is toch wel het kampioenschap in de
3e klasse en het jaar daarop het kampioenschap
in de 2e klasse. Om met je vrienden zo’n unieke
prestatie neer te zetten voelt gewoon heel erg
goed. Zeker zo mooi als landskampioen worden
met Oranje-Zwart.’
Frederique staat de unieke prestatie in de
A-jeugd, toen zij tweede van Nederland werden
in de zaal, nog helder voor de geest: NK Zaal met
Ma1, wij werden 2e en hadden toen een heel goed
team, herinnert Frederique zich nog goed.

Het was een hele mooie tijd
bij hockeyclub Heeze!
Valerie vindt het moeilijk te zeggen wat ze het
mooiste vond aan Heeze: Eigenlijk alles, daar is
het voor mij begonnen. Enorm veel plezier gehad,
en natuurlijk presteren met de A1 en Dames 1. Al
met al, het was een hele mooie tijd bij hockeyclub
Heeze!
De belangrijkste vraag werd natuurlijk tot het
laatst bewaard: keren de internationals ooit terug
bij hun oude cluppie? De antwoorden op die vraag
bieden hoop. ‘Wie weet!’, ‘Het lijkt me erg mooi
bij de veteranen met de oude kampioenen van
begin jaren 2000 te spelen en ‘tuurlijk, lijkt me
heel leuk!’ zijn de reacties waar we in Heeze hoop
uit mogen putten dat we ooit weer deze (oud)internationals bij onze club mogen verwelkomen.

40 JAAR HOCKEY HEEZE

Drie generaties
Donkervoort
blikken terug...
Tekst: René Menting

Hockey Heeze bestaat 40 jaar. In al die jaren
werden heel veel nieuwe leden aangemeld,
maar namen ook veel leden weer afscheid.
Soms werd een groot aantal familieleden uit
een gezin lid. Er zijn echter een paar families
die binnen Hockey Heeze al drie generaties aan
het hockeyen kregen. Een van die families is
de familie Donkervoort. ‘Ik krijg telkens weer
een brok in mijn keel als mijn ouders naar
onze kinderen of naar mij komen kijken’, zegt
Guido Donkervoort. Liefst drie generaties van
de familie Donkervoort werden lid van hockey
Heeze. Extra bijzonder is dat alle familieleden
op de één of andere manier heel direct
betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij
Hockey Heeze.
We zitten aan tafel met Roger en Jessie, Guido
en opa Dick en oma Nel Donkervoort om hun
verhalen op te tekenen.

maar ook mijn broertjes en zusje, Luuk, Bob,
Axel en Sophie. Guido: daar sluit ik me helemaal
bij aan. Ik vind het prachtig als we met drie
generaties op de club zijn. Roger: Wat ik leuk vind,
is dat ik bijvoorbeeld vorige week zondag mijn
vader mocht fluiten. Ik heb mijn vader nog nooit
zo rustig in het veld gezien! Oma Nel: Inderdaad
zoals Guido, Roger en Jessie het zeggen is het
voor ons geweldig om te zien dat zowel Dick en
ik, maar ook onze drie kinderen Inge, Mireille en
Guido, maar ook alle kleinkinderen voor Hockey
Heeze hebben gekozen. Wat het geheel nog leuker
maakt is dat het hele gezin van Guido en Suzanne
dit seizoen allemaal aan het hockeyen zijn
geslagen. Guido: Dat klopt: Suzanne speelt sinds
dit seizoen in het donderdagavond Mixteam,
Roger in Heren 3, Jessie in MA3, Sophie in MC3,
Axel in JD1, Bob in JE8 en Luuk, de jongste van het
hele stel, zit dit seizoen in Jongens F1. Zelf speel
nu enige jaren in Veteranen B.

Er brandt me daarom één vraag op de lippen:
Hoe voelt om te weten dat jullie met drie
generaties lid zijn (geweest) van Hockey Heeze?
Jessie: Ja natuurlijk is het leuk dat mijn opa en
oma af en toe nog eens naar ons komen kijken.
En met ons bedoel ik natuurlijk niet alleen Roger,

Hoezo Hockey Heeze?
Opa Dick: Wij kwamen in 1973 in Heeze wonen
en vonden na enige tijd dat onze kinderen maar
eens aan een teamsport moesten gaan doen.
Inge en Guido hoorden op school dat er een
hockeyclub opgericht zou worden. Guido: Er was
11
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toen een ‘hockeyverzameldag’. Ik wilde die dag
niet gaan, maar kreeg direct spijt, omdat Inge,
mijn zus met enthousiaste verhalen thuiskwam.
Zij had zich aangemeld. Ik meldde me direct
de dag erop aan. Mijn zusje Mireille, werd een
aantal jaren later lid. Dick vervolgt: We gingen de
kinderen opgeven bij de toenmalige voorzitter
de heer Brouwer. Hij was blij met de aanmelding
want de club had hard leden nodig. Guido: Ik was
9 jaar toen in ik 1975 lid werd. Ik startte als speler
in Jongens D1, lagere teams waren er volgens mij
niet. Ik zat voor mijn gevoel in een team met van
die grote jongens.

Van opa Dick wil ik weten wat in de jaren ‘70 en
‘80 de charme van Hockey Heeze was?
Opa Dick gaat er even voor zitten: De club begon als
dependance van Hockey Geldrop en bij voldoende
aanmeldingen zou Hockey Heeze op eigen benen
kunnen staan. Natuurlijk kwamen de kinderen
thuis met de vraag: Pap wil jij coach worden?
Goed zei ik maar dan voor 1 jaar want jullie spelen
met 11 man dus dan ben ik over 12 jaar weer
aan de beurt. En natuurlijk bleef niet coachen
alleen. Aan het einde van het eerste seizoen
kwam voorzitter Wim Brouwer al vragen of ik
in het bestuur wilde komen. Een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester waren er al en
ik werd dus gewoon bestuurslid.
Dat heb ik geweten, want o.a. bij club feestjes
werd mij gevraagd of ik daar aanwezig wilde
zijn zodat ze niet op de tafels gingen staan en
zodoende het clubhuis zouden afbreken, maar
ook droeg ik de zorg voor de witte lijnen,er was
nog geen kunstgras, en zorgde voor alle andere
materialen waar onder de keepersuitrusting.
Guido: Die feesten, ja die waren toen berucht
in Heeze en omstreken. Zo hadden wij
bijvoorbeeld nog de vrijdag voor carnaval een
eigen carnavalsfeest op de hockeyclub. We
12
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zaten destijds in een heel klein clubhuisje in de
Weibossen en moesten buitenom om ons in een
los keetje om te kleden. Later werden daar units
aangezet en nog iets later kwam er een verbinding
tussen de units en het clubhuis.
Opa Dick: Maar de meeste tijd bracht ik later in
die periode door in het drukhok waar ik
het clubkrantje drukte. Ook dat was wel één van
de charmes van Hockey Heeze. Het wekelijks
hockeyblaadje was in mijn jaren, maar ik denk tot
ergens begin het jaar 2000 de enige manier om
aan alle leden het nieuws over te brengen. Waar
jullie de laatste 5 jaar nu alles via e-mail en op de
website zetten, moesten wij destijds wekelijks het
Hockey blaadje maken. De laatste jaren is daar
Whats-app en Twitter nog eens bijgekomen.
Oma Nel: Het maken van het wekelijkse krantje
heeft Dick heel veel tijd gekost. Die tijd was toch
wel heel bijzonder. Opa Dick: Dat deden we op een
oude drukmachine met inktrollen enz. Het was
in dat hok vaak zo koud dat de inkt niet wilde
vloeien en de kwaliteit dus vaak bedroevend was.
De werkwijze was als volgt: zaterdag, zondag
en maandag wedstrijdverslagen ontvangen
en de lay-out maken, maandagavond het
wedstrijdprogramma in het clubhuis ophalen
en om ca 23.00uur naar het drukhok om te gaan
drukken. Dinsdag met een 5-tal dames het krantje
in elkaar zetten en op wijk sorteren. Woensdag de
krantjes afleveren bij de bezorgers. Guido valt zijn
vader (Dick) bij: En dat betekende dat dan ik de
krantjes mocht gaan afleveren o.a. familie van
Alfen op de Heezerenbosch. Omdat ik dat bij regen
en wind zo’n klere eind fietsen vond, gooide ik
dat boekje altijd in de brievenbus van Toine van
Bree aan de Oudemolen. Ik hoopte dat zij die dan
weer bij de van Alfens zouden bezorgen. Jessie en
Roger: Tja pap, dan had je ook maar later geboren
moeten worden!
Nel: Hallo, mag ik ook nog even? Ik heb als
keepster bij de Dames Veteranen op de
donderdagmiddag gespeeld. Nadat we enige
tijd op Lambrek speelden behaalde ik mijn
scheidsrechtersdiploma en ging me bezighouden
met de allerkleinsten om ze de beginselen van het
hockeyspel bij te brengen. Het is dan ook leuk om
te zien dat een aantal van die allerkleinsten nu
eind dertigers, begin veertigers zijn en nog steeds
lid zijn van Hockey Heeze en er waarschijnlijk over
tien jaar nog zullen hockeyen.
Over Het Lambrek gesproken valt Dick zijn vrouw
Nel bij: Na een aantal jaren op de grasvelden in
de Weibossen leuk en fijn gehockeyd te hebben
besloot de gemeente dat we maar moesten
verhuizen naar Het Lambrek. Dat was toen zeer
tegen onze zin. We vonden het te ver buiten het

dorp en die arme kleine kindertjes moesten daar
helemaal naar toe fietsen door wind en regen.
Guido: Ik heb de verhuizing van dichtbij
meegemaakt. Met een platte kar door Heeze heen,
alle huisraad en het hockeydoel op de platte
kar. Het heeft mij bijna mijn leven gekost. De
hoekvlaggen hingen buiten de kar. Toen we op Het
Lambrek aankwamen reed ik op mijn fiets naast
de kar net voor de achterste laatste hoekvlag. De
chauffeur van de trekker gaf een peut gas (hij had
volgens mij al een paar biertjes op) waardoor ik
als een idioot tegen de hoekvlag werd gedrukt.
Ik kon niet ontsnappen want de smalle ingang
van de poort het paviljoen liet dat toen niet toe.
Wanneer ik was gevallen, weet niet of ik dat had
kunnen navertellen. Pas bij de sloot kon ik me
vrijmaken.
Toch nog maar even terug naar mijn eerste
vraag: Waarom hockey en waarom Hockey
Heeze?
Roger: Dat ik nu (nog) hockey is niet zo vreemd,
omdat ik als kind al op de hockeyclub kwam om
maar eventjes met mijn vader mee in te spelen.
Volgens mij hebben Jessie en ik ongeveer met
een mini hockeystickje in de wieg gelegen, maar
van mijn kleine broertjes Bob en Luuk weet ik dat
in ieder geval wel. Ik heb in iedere sport plezier
maar hockey is gewoon net iets leuker. Jessie
vult daarbij aan: Naast hockey doe ik ook dansen,
maar als ik maar 1 sport mocht kiezen was het
hockey. Daarbij geeft de gezelligheid op het
Hockeyclub toch wel de doorslag. En ja, zegt Roger
wat is er leuker dan samen een biertje drinken
met een volgende gewonnen wedstrijd op zak. Op
het moment van dit interview denkt Roger met
zijn Heren 3 team al na over de platte wagen die
door het dorp moet gaan. Maar dan eerst nog wel
een paar wedstrijden winnen natuurlijk, lacht hij.

We hebben al gezien dat Opa Dick en oma Nel
op verschillende manieren actief binnen de
vereniging. Een hockeyclub kan echt niet zonder
vrijwilligers, zeggen Dick en Nel. Wij hebben
destijds ons steentje bijgedragen aan wat Hockey
Heeze nu is en daar zijn we best trots op.
Guido, Jessie en Roger zijn natuurlijk
scheidsrechter. Daarnaast heeft Guido in een
grijs verleden nog in de Barcommissie gezeten en
in de lustrumcommissie tbv het 4e Lustrum. De
grote en bijzondere Zeskamp tijdens dat Lustrum
zullen velen zich nog kunnen herinneren.
En wanneer we 10 jaar verder kijken, dan
bestaat Hockey Heeze 50 jaar?
Guido: Wellicht heb ik dan een functie in het
bestuur gehad. Ik wil in ieder geval het gouden
jubileum van de club als spelend lid proberen
te halen. Jessie en Roger willen lekker blijven
hockeyen en hopen dat de club er dan nog net
zo gezellig en mooi blij ligt als vandaag. En
ja, natuurlijk hopen ze opa en oma nog heel
veel jaren langs de lijn te zien staan, want
zo zegt Guido: wanneer opa en oma naar hun
kleinkinderen of naar ons komen kijken geeft dat
toch een heel bijzonder gevoel. En opa Dick en oma
Nel: maar het moet dan wel een beetje goed weer
zijn!
Resteert er voor mij één vraag: Zal, wanneer
Hockey Heeze in 2025 haar 50-jarig bestaan
viert, dit bij Guido en Suzanne nog steeds het
zaterdagmiddag tafereel zijn?

Over de gezelligheid kan Guido meepraten. Guido:
Bij mij en Suzanne (ex Oranje Zwart) en bij onze
gezamenlijke 6 kinderen zit het hockey echt in de
genen. Naast de teamfactor is gezelligheid toch
echt wel wat bij ons de boventoon heeft gevoerd
en nog steeds voert. Feesten en heerlijk een biertje
pakken. Ik moet bekennen, zegt Guido, dat het
soms lastig is om zondagavond bij Studio Sport
nog mijn ogen open te houden, maar volgens mij
hebben daar meer veteranen uit mijn team last
van. Maar ook het gevoel van geborgen weten,
ook daarin heeft Hockey Heeze een belangrijke
bijdrage geleverd voor mij Roger en Jessie en
voor de twee jongste kinderen. Wij hebben dat
gemerkt toen in april 2009 mijn partner Karen zo
plotseling overleed. Dan besef wat is het is om je
geborgen te weten in een team. Ook dan zie je die
andere belangrijke kant van een vereniging dicht
op je af komen.
13
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EEN MOOIE HISTORIE VAN EEN CLUB IN BEWEGING

40 jaar
voorzitters
Tekst: René Menting

daar het dienstverband met trainer Hans de Jager.
We spreken dan over de beginjaren 1990 - 1995. In
de jaren dat Harry Jansen en Jan Willem Jurgens
voorzitter waren kabbelde de vereniging rustig
voort. De wethouder sport en de gemeente waren
destijds helaas geen echte sparring partner
voor Hockey Heeze, aldus voorzitters Jansen
en Jurgens. Dat is nu wel helemaal anders.
Jan Balkestein werd na deze periode gevraagd
om voorzitter te worden. Hij accepteerde zijn
voorzitterschap onder de voorwaarde dat hij
een volledig nieuw bestuur aan de slag mocht
gaan. We spreken over de jaren 1998 tot 2000.
Hij vormde een volledig nieuw bestuur, die een
nieuwe basis legde onder Hockey Heeze. Onder
leiding van voorzitter Jan Karel Jobse die van
2000 – 2005 de voorzittershamer hanteerde werd
G- hockey binnen de vereniging geïntroduceerd,
kreeg Hockey Heeze haar tweede kunstgrasveld en
werd het clubhuis grondig verbouwd. Daarnaast
zette hij het prestatieve Koffertoernooi in de
steigers voor Dames 1 en Heren 1.

Vlnr. René Menting, Jan Willem Jurgens, Carla Piscaer, Rolf van der Zande, Marc Van Turenhout, Jan Balkestein, Marc Evers, Jan Karel Jobse en Harry Jansen

Als aanzet naar het 40 jarig jubileum
kwamen op zondag 19 april 2015 negen (oud)
voorzitters en hun partners samen in het
clubhuis van Hockey Heeze. Oud voorzitter René
Menting kwam met dit initiatief en kreeg alle
voorzitters naar Hockey Heeze. Gastheer en
huidig voorzitter Marc Evers bereidde hen een
uitgebreide lunch, waarna een fotoshoot werd
genomen van het team van oud –voorzitters en
hun partners.
Een mooie historie van een club in beweging
De eerste voorzitter van Hockey Heeze Wim
14

Brouwer is de enige voorzitter die inmiddels is
overleden. Wim Brouwer is vanaf de oprichting tot
en met 1985 tien jaar voorzitter geweest en legde
in zijn tijd basis voor de club. Tevens verhuisde
hij Hockey Heeze van de Weibossen naar Het
Lambrek. Daarna nam Carla Piscaer het stokje
van hem over en legde vervolgens het eerste
kunstgrasveld aan en zorgde voor een 10 jarig
sponsorcontract met uitzendbureau Multec.
Onder leiding van Rolf van der Zande kreeg
Hockey Heeze, net al heel veel sportverenigingen
te maken met de fiscus: vrijwilligersvergoedingen
werden fors aan banden gelegd. Verder startte

René Menting maakte de grote groei van de
vereniging mee, zowel bij de jeugd- als bij de
seniorenteams. Hij mocht heel veel kampioen bij
jeugd- en seniorenteams huldigen. MA1 maakte
een zeer succesvolle periode mee, in de zaal
behaalden zij landelijk zilver. Verder legde hij een
stevige basis voor de lange termijn visie voor de
vereniging, werd besloten werd dat een derde veld
voor Hockey Heeze er niet zou hoeven te komen
en werd Henk Dongelmans aangesteld als trainer
van de herenlijn. Marc van Turenhout zette de
structuur binnen de vereniging verder voort door
het bestuur en commissies duidelijke taken
mee te geven. Verder legde hij de basis voor het
onderzoek naar de haalbaarheid van een semiwaterveld.
Gastheer en huidig voorzitter Marc Evers is sinds
seizoen 2012 -2013 de laatste in de rij van 10
voorzitterschappen in het 40 jaar bestaan van de
hockeyvereniging. Naast de aanleg van het semiwaterveld, viert hij samen met de ongeveer 570
leden, maar hopelijk ook met heel veel oud leden
op 20 juni het 40 jarig bestaan van de vereniging.
15
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WELKE KLUS DEED JACQUES BAX EIGENLIJK
NIET VOOR HOCKEY HEEZE?

Heeze moet blijven
bouwen op eigen leden
Tekst: Jurriaan Nolles

Bijna overal was hij bij betrokken, hij hielp zelfs
bij de oprichting. ‘Heeze moet blijven bouwen
op eigen leden.’
Als het op Hockey Heeze aankomt, is Jacques
Bax een makkelijke interviewkandidaat. Alle
papieren en documenten heeft hij bij de hand.
Bax is bezeten van de club, die een belangrijke
rol in zijn leven speelt. ‘Wist je dat wij vroeger
hockeyde op de plek waar nu de korfbalclub
zit?’ En: ‘Wim Brouwer was onze eerste
voorzitter, dat is wel belangrijk om te vertellen.
Met zijn medebestuurders heeft hij de basis voor
onze club gelegd.’ Zelf hielp Bax bij de oprichting
van de vereniging. Hij speelde toen nog in
Valkenswaard, bij HOD. Toen de oprichters hem
benaderden, was hij meteen enthousiast. Eerst
was hij betrokken als scheidsrechter, daarna als
coach en wedstrijdleider van het eerste toernooi
in de Weibossen. ‘Toen speelden we nog op gras
en hadden we nog lang geen sticks van kunststof,
toen waren ze nog gewoon van hout.’ Later
meldden zijn kinderen zich aan bij de club. En
natuurlijk ging hij uiteindelijk zelf ook bij Heeze
spelen.

Zelf hielp Bax bij de oprichting
van de vereniging. Hij speelde
toen nog in Valkenswaard bij
HOD, toen de oprichters hem
benaderden...
Tegenwoordig kennen leden van de club Bax
niet anders. Hij is bij elke commissie wel actief
geweest en zat zelfs in het bestuur. Bax legde
zelfs als eerste contact met Hans de Jager op de
hockeyclub in Son. ‘Hans was daar toen trainer
en ik hoorde dat hij ging trouwen en in Heeze
16

ging wonen. Ik ben op hem afgelopen en heb hem
gepolst. Nu is hij al 25 jaar trainer in Heeze.’
Bax is nu nog steeds scheidsrechter en op
zaterdag begeleidt hij de jeugd met het fluiten
van wedstrijden. Daarnaast is hij enthousiast
supporter bij zijn kleinkinderen. ‘Als ik iets doe, is
het voor de volle 100 procent.’
Een belangrijke klus was het correspondentschap
voor Radio Horizon. Op zondag stond hij jarenlang
langs de lijn bij Heren 1 om verslag te doen
van de wedstrijd, hij sloeg geen weekend over.
Petje op, blocnote en balpen in de aanslag. Zijn
radioverslagen werden steeds omvangrijker. Het
begon met één belletje van Jan de Bruijn, om
kwart over 4. ‘Dan moest ik even de eindstand
doorgeven en kort commentaar geven op de
wedstrijd.’ Later vroeg De Bruijn of hij voor de
wedstrijd ook de opstellingen kon doorgeven.
‘Uiteindelijk belde ik naar Horizon om de
hoogtepunten door te geven. Wanneer ze hadden
gescoord of als iemand bijvoorbeeld een rode
kaart had gekregen.’
Een belangrijke taak was dat, vindt Bax nu nog.
‘De rest van Heeze moet ook van de hockeyclub
op de hoogte zijn.’ Al die tijd schreef hij verslagen
voor de lokale weekkrant De Parel. Jarenlang
probeerde de clubman het Eindhovens Dagblad
te verleiden om ruimte te maken voor een
wedstrijdverslag van de hockeyers van Heeze.
Tot zijn spijt leverde geen van deze pogingen
succes op. Niet alleen voor Heezenaren hield Bax
het hockeynieuws bij. Jaar in, jaar uit maakte
hij Sticknieuws, het clubblad voor de leden.
‘Samenstellen, schrijven, artikelen maken en
interviews afnemen.’ Bax begon in 1999 met zijn
werk voor het clubblad. ‘Mijn zoon René deed
het clubblad altijd, maar hij vroeg of ik het niet
voor één seizoen kon overnemen. Nou, dat zijn
er dertien geworden.’ Toen hij op de middelbare
school zat, maakte Bax kennis met hockey.

Zijn gymleraar, een oud-international maakte
hem enthousiast voor de sport. Tijdens een
schooltoernooi belandde hij bij toeval op doel.
‘Onze keeper raakte geblesseerd en toen ben ik
in de goal gaan staan. Vanaf dat moment ben ik
meerdere jaren keeper geweest. Ook nog in het
eerste team van HOD.´
Bax maakte vele hoogtepunten van de club mee.
Maar het mooiste team was dat van de broertjes
Balkestein en zoon René. Op een haar na haalde
ze de overgangsklasse. ‘Mijn zoon speelde als
laatste man. Ja, dat was een mooie tijd. Die
jongens hadden alles voor elkaar over. Dat zag
je in de wedstrijden, maar ook in de trainingen.
Ze voelden zich onoverwinnelijk, dachten dat ze
van iedereen konden winnen.’ Voor Bax waren
de zondagen met Heren 1 mooie uitjes. De
andere trouwe fans werden zijn hockeyvrienden.
Tegenwoordig is hij minder vaak op de club,
zeker als het feest op zondag in volle gang is. ‘De
muziek staat veel te hard. Je kunt nauwelijks nog
met elkaar praten.’

Toch zal de liefde voor het spelletje nooit
verdwijnen. ‘Ik houd er gewoon veel te veel van.’
Belangrijk vindt hij dat de identiteit van de club
nooit verdwijnt. ‘We hebben het altijd met eigen
spelers gedaan en dat moeten we zo blijven doen.’
De hockeyers moeten binding hebben met de
club, vindt hij. ‘Bij andere verenigingen worden
vaak spelers van buitenaf gehaald. Deze hebben
ze geen enkele binding met de club en verdwijnen
ze vaak snel weer. Je kunt dan geen elftal bouwen.
Deze clubs zie je dan vaak ver terugzakken na een
of twee succesvolle jaren.´

Liever een stapje lager en
opnieuw opbouwen, dan spelers
van andere clubs aantrekken.
Dat mag bij Heeze nooit gebeuren, zegt Bax.
‘Liever een stapje lager en opnieuw opbouwen,
dan spelers van andere clubs aantrekken. Hockey
Heeze moet blijven bouwen op eigen leden.’
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1995 - 2000

BERT & EUGENE AAN HET WOORD

De theeclub migreerde
snel naar bierclub
Tekst: Eugene Houben & Bert Tuyt

Het begon op de Weibossen naast het station
(wat er nog niet was) waar 40 jaar geleden oud
voorzitter Wim Brouwer zieltjes ging werven door
huis aan huis het product hockey te verkopen. Een
bijzondere tijd waarbij de Theeclub elke avond op
grasveldjes in de Nieuwe Hoeve gingen hockeyen,
of wat er op leek om daarna bij verschillende
ouders thee te drinken. Namen die ons zomaar
even te binnen schieten zijn:
Bert en Jack Tuyt, Robbert en Hans Kluijtmans,
Matthijs en Olav Veldhuizen, Lucas en Maarten
Brock, Eugene en Emile Houben, Emile en
Monique van Dijk, Frans(je) van Ettro, Maaike
Wijnen, Lea en Sacha Toebak, Jetta en Anda Wille,
Karin en Bart Brouwer, Katinka Franken, Dianneke
van der Westen, Michiel en Joost van Alfen, Hans
Regtuit, Wim Bosmans, Niek van Gennip, Thom
Boot, Pauly van der Heijden, Olga Evers, Jos van
Dooren, Jacqueline Huijbregts, Arjen de Bruin,
Marjon Groenland, Karin en Yvonne Boog, Dirk
Heldens, Blanca Leyten, Ans Cox, Ans Cuyten,
Ingrid en Caroline Veldhuizen, Cecile Knaapen,
Hanneke Geerts, Ivo van Nieuwstad, Maarten
Heerings, Jan Huibregts en waarschijnlijk nog
vele anderen. Maar na 40 jaar zijn herinneringen
ook niet meer wat ze geweest zijn.

De verhuizing naar de
kunstgrasvelden bijna in
Sterksel vielen ons zwaar..
Het is niet onmogelijk dat Hockey een bijzaak voor
velen van ons was, want naast het ballen werden
vele gezamenlijke activiteiten ondernomen, zoals
met 35 man naar de bioscoop om Jaws te zien.
Verjaardagen werden gevierd in slecht verlichte
omgebouwde huiskamers of garages zoals het
befaamde Tuit & Kluit en E&E feest compleet
met DJ en de nieuwste grammofoonplaten, netten
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vol met ballonnen, wijn uit plastic bekers en
matrassen op de grond. En als er eens niemand
jarig was dan bedachten we gewoon een reden,
want het moest en zou elke weekend feest
zijn. Zwemplaten die waren het meest geliefd
vooral Child in time in de lange versie maar ook
de Franse kreuner Jane Birkin en Serge waren
populair. 10cc verkondigde ‘’Im not in love", maar
ondertussen waren we dat allemaal wel. En de
stairway to heaven was voor ons allemaal nog
oneindig ver weg. Queen, Supertramp en Led
Zeppelin LP’s werden uitgewisseld en besproken.
Collectief spijbelen als er wat ijs lag deden we
in Tiros 3 en probeerden dan die groep zo groot
mogelijk te maken. Feesten in het oude clubhuis
waren legendarisch en zo druk bezocht dat we
ooit het enkel glas hebben moeten vervangen
want dat was eruit gedrukt. De kortste happening
was het bierdammen waarbij je na elke gewonnen
slag een glas bier moest drinken...
De verhuizing van onze naar gras, thee en
Boerenbond bier ruikende clubhuis naar de
kunstgrasvelden bijna in Sterksel vielen ons
zwaar... Wim Brouwer, Dik Donkervoort, Frits
Veldhuizen, Ellen van Ettro hebben gevochten voor
behoud van Weibossen maar het kunstgras kwam
net te laat voor ons want achteraf hadden we met
2 kunstgrasvelden gewoon kunnen blijven zitten,
90% van de leden woonde in een straal van 1 km
van de club toendertijd.
De Theeclub migreerde echter snel naar een
bierclub en het aandeel Bavaria steeg in gelijke
tred met ons volume. Een bijzondere tijd die
de basis is geweest van een fantastische
sportvereniging in Heeze waar de combinatie
van gezelligheid en sportiviteit nog altijd hoog
in t vaandel staan. Een club die we in ons hart
koesteren, en waarvan we verwachten dat het ook
de komende 40 jaar een fundament zal zijn wat
Heeze nodig heeft en verdient.

> Na een voor Hockey Heeze begrippen wat roerige
(bestuurs)periode, met een tijdelijk demissionair
bestuur neemt Jan Balkestein in 1998 voor 2
seizoenen de voorzittershamer over en brengt de
rust terug in de vereniging.
> Na twee jaar (sept. 2000) volgt Jan Karel Jobse
hem op als voorzitter.
> Het Fortis Stimulans Projectplan levert in 1998
Hockey Heeze een nieuw speeltoestel op
> Heren 1 is een succesvol team en promoveert
o.l.v. van coach Hans de Jager en manager Hans
de Leeuw in het seizoen 1998-1999 naar de
tweede en in het seizoen 1999-2000 van de
tweede naar de eerste klasse.
> Gemeente Heeze wil in 1999 alle verenigingen
privatiseren, Hockey Heeze besluit om niet tot
verzelfstandiging van de velden over te gaan
> Hockey Heeze start onder leiding van Hans de
Leeuw een actief sponsorplan.
> Hanneke Menting is al jaren
bondsscheidsrechter en promoveert naar
de landelijke aanwijzing met ingang van het
seizoen 1997-1998. Verder wordt Kees Tamminga
bondsscheidsrechter en zal jaren later eveneens
het landelijk niveau bereiken.

Uit de notulen van de ledenvergadering van 25 juni 1999
blijkt dat het aantal leden in juni 1998 +/- 290 bedraagt.
Het lidmaatschap bedroeg: Jeugd aspiranten fl. 200,-.
Jeugd junioren fl. 230,-. Senioren fl. 270,-. Veteranen fl. 275,-.
Een reclamebord kostte in het seizoen 1997/ 1998: fl. 250,-.

> In deze periode worden er drie personen
gehuldigd als Lid van Verdienste, te
weten Hanneke Menting (1995), vanwege
haar deelname aan diverse commissies
w.o. de scheidsrechterscommissie en twee
lustrumcommissies en het wedstrijdsecretariaat
veld- en zaalhockey. Verder was zij in het seizoen
1982/1983 coach van MA1 geweest.
Ans Bosmans (1996) vanwege haar bestuursinzet
en een groot aantal andere commissies waarin
zij heeft gezeten, w..o. de lustrumcommissie.
Arjen de Bruin (2000) vanwege de vele zeer
diverse werkzaamheden die Arjen binnen vele
(bouw/scheidsrechters/opleiding) commissies
en binnen het bestuur Hockey Heeze heeft
gedaan.
> Hockey Heeze viert in het seizoen 1999-2000 het
25-jarig bestaan met heel veel leuke activiteiten
voor jong en oud.
> Willemien Steegmans ontvangt in 2000 het
Erelidmaatschap uit handen van Jan Balkestein
Dat gebeurt tijdens de viering van het 25-jarig
bestaan van de vereniging.
> In het jaar 2000 wordt veld 1 (kunstgras)
gerenoveerd.
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Heren 1 promoveert in het seizoen 1998-1999
van de 3e naar 2e klasse. Het kampioensteam
bestaat uit in 1998-1999 uit de volgende
spelers: Daan Bakermans, Jean Paul
Balkestein, Marcel Balkestein, René Bax, Twan
Duisters, Stijn van Eersel, Thijs van Gastel,
Niels Gijsbers, Joris in ’t Hout, Rens de Jager,
Arthur Jobse, Rob de Leeuw en Tom de Leeuw.
Trainer/coach: Hans de Jager. Manager: Hans
de Leeuw.

Een jaar later, op zondag 16 april 2000
wordt Heren 1 kampioen en promoveert
direct door naar de 1e klasse. Speler Twan
Duisters is er dan niet meer bij. Nieuw t.o.v.
het seizoen 1998/1999 zijn Bas in ’t Hout en
Joost Rademakers. Gezien het ledenaantal
van Hockey Heeze (ongeveer 350) en het
feit dat Hockey Heeze geen spelers (lees:
versterking) van buiten heeft gehaald is dit
een opmerkelijke prestatie.

In 1998 koopt Hockey Heeze met de bijdrage van Fortis een
nieuw speeltoestel bij het clubhuis met de bijdrage van
het Fortis Stimulans Projectplan (fl. 10.000,-). Dit project is
geïnitieerd door Vincent van Vuure. Dit speeltoestel zal tot
2007 dienst blijven doen, waarna het vanwege verscherpte
veiligheidseisen moet worden vervangen.

De legionellabacterie is landelijk nieuws. Ook Hockey Heeze
blijkt in het jaar 2000 ten prooi te vallen aan deze bacterie.
Hockey Heeze moet een groot aantal maanden alle douches
buiten gebruik stellen, tot het moment dat de gemeente de
installatie heeft voorzien van een oplossing die legionella
moet voorkomen.
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2000 - 2005

> Ingebruikname van nieuw kunstgrasveld veld 1
> Het clubhuis wordt grondig verbouwd
> Uitbreiding: grasveld wordt omgebouwd naar
tweede kunstgrasveld
> Hockey Heeze verwelkomt haar 400e lid:
Petry Tindemans.
> Ledengroei van 279 naar 440 leden
> Heren 1 maakt in 2002 kans om te promoveren
naar de overgangsklasse. In de laatste wedstrijd
tegen Oss laat het team het liggen.
> JA1 en MA1 spelen jarenlang in de topklasse
(het hoogst mogelijke districtsniveau).
> MA1 speelt in het seizoen 2003- 2004 op landelijk
niveau

Uit bestuursnotulen van januari 2001 en juli
2001 blijkt dat op verzoek van Kempenhaeghe
gekeken is naar de mogelijkheden tot het
opzetten van G-hockey. Er wordt een aantal
clinics georganiseerd en uiteindelijk wordt in
het seizoen 2001-2002 gestart met G-hockey.
Karin Jobse en Wil Langenhuijsen nemen deze
activiteit ter hand en starten met een kleine
groep. Tevens sluit Hockey Heeze zich aan bij de
G-hockeycompetitie.

Nadat in mei 2003 de gemeente Heeze-Leende besloten
heeft om een budget ter beschikking te stellen voor
een 2e kunstgrasveld, accordeerden de leden tijdens
een bijzondere ledenvergadering de aanleg van het 2e
kunstgrasveld. Op zondag 6 september 2004 nam Hockey
Heeze het tweede kunstgrasveld in gebruik.
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2003
benoemde voorzitter Jan Karel Jobse Jan Balkestein
tot Lid van Verdienste. Het feit dat hij (naast zijn al
actieve vrijwilligersloopbaan als minicommissaris,
bestuurslid en clubscheidsrechter) op respectabele
leeftijd het voorzitterschap van de vereniging durft
op te nemen oogst bij het bestuur en leden grote
bewondering. Niet de duur van het voorzitterschap
2 jaar (seizoenen 1998-1999 en 1999-2000),
maar het feit dat hij (nadat Hockey Heeze in een
bestuursvacuüm dreigde te raken) met deze actie
Hockey Heeze bestuurlijk overeind heeft gehouden
is voor het dan zittende bestuur aanleiding
deze benoeming goed te keuren. Daarnaast
is Jan Balkestein nauw betrokken geweest bij
de besluitvorming en totstandkoming van de
vervanging van het kunstgras van veld 1.

Het clubhuis heeft in de zomerperiode juni-aug
2001 een ware metamorfose ondergaan. Het
heeft wat gekost, maar dan heb je ook wat: een
onderkomen voor Hockey Heeze om trots op te zijn,
vooral door de inzet van de bouwcommissie en
vele vrijwilligers. Een geheel nieuwe keuken, een
volledig ingerichte scheidsrechtersruimte en een
grote uitbreiding van het clubhuis (de pui wordt
naar voren geplaatst) is Heeze dan rijk. Op zondag
2 september 2001 vindt de feestelijke opening
plaats.

2000:
2001:
2002:
2004:
		
2001:
2003:
2003:
		
2004:
		

Privatisering clubhuis.
Kunstgras veld 1 wordt officieel geopend.
Website.
E-hockey, de ledenadministratie
verloopt via e-hockey.
Nieuwe veldverlichting veld 1.
Tweede kunstgrasveld.
MA1 speelt na winst in regionale
Topklasse–jeugd op landelijk niveau.
Veldverlichting 1e helft tweede veld
(trainingsverlichting).

DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 40 JAAR HOCKEY HEEZE

2005 - 2010

> Het ledenaantal bij Hockey Heeze groeit hard.
Niet alleen bij de jeugd, maar óók de senioren
blijven bij Hockey Heeze. De groei eist
bestuurlijke aanpassingen en eist aandacht voor
heldere en eenduidige communicatie binnen de
vereniging. Daarop ligt in deze jaren de focus.
> Ledenvergaderingen besluiten tot o.a. het
afschaffen van bestellen van consumpties op
rekening, de invoer van automatische incasso
en aanpassing van de contributie om een tweede
professionele trainer te werven.
> Dames 1 promoveert aan het eind van het seizoen
2005-2006 naar de 1e klasse, Heren 1 blijft in de
1e klasse.
> Heren 4 vriendenteam start in seizoen 20062007 en promoveert twee jaar achtereen (seizoen
2007-2008 en 2008-2009) tot de 2e klasse, 		
Dames 2 komt tevens uit in de 2e klasse.
> De functies in het bestuur ondergaan een
wijziging. Vanwege het aandeel jeugd binnen de
vereniging neemt een Lid Jeugdzaken zitting in
het bestuur, de Scheidsrechterscommissie komt
onder de Technische Commissie te vallen.
> Het trimhockey doet in het seizoen 2008-2009
opnieuw haar intrede en start met 20 nieuwe
senioren trimhockeyleden.
> De commissie scheidsrechtersbegeleiding ziet in
het seizoen 2008-2009 het levenslicht.
> Hockey Heeze sluit met Henk Dongelmans een
tweejarige overeenkomst voor de training en
coaching van Heren 1.
> De website van Hockey Heeze ondergaat twee
grote wijzigingen in vier jaar tijd.
> Oud voorzitter René Menting legt in het 7e
lustrumjaar seizoen 2009 -2010 de
35-jarige historie van Hockey Heeze vast.

Ondanks meerdere bezwaren van het bestuur
weigert de gemeente te komen tot aanpassing
van de basisvoorziening van het elektra. Omdat
de elektravoorziening niet voldoende is om en
veld 1 en veld 2 te voorzien van elektra breekt in
oktober 2007 t.g.v. een continue overbelasting
van de meterkast brand uit in de meterkast.
Door adequaat optreden van een aantal
trainingsleden wordt erger voorkomen. Na heel
veel lobbywerk wordt (eindelijk) in november 2009
van gemeentewege een zwaardere aansluiting
gerealiseerd. Wethouder De Lange had in 2005
een zwaardere aansluiting toegezegd, maar kon
(wegens weerstand van het ambtelijk apparaat en
de Gemeenteraad) deze toezegging niet nakomen.
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Juni 2006: Dames 1 promoveert voor het eerst
in haar bestaan naar de eerste klasse. Heeze
werd tweede. Vijf minuten voor het einde
van de laatste wedstrijd scoort Dames 1 de
gelijkmaker tegen Tegelen en dwingt daarmee
promotie af naar de eerste klasse.

Tijdens de seizoensafsluiting op 12
december 2006 beleefde Hockey Heeze een
mijlpaal: op deze datum haalt voorzitter
René Menting in een stamp- en stampvol
clubhuis haar 500e ingeschreven lid
binnen: Carlijn van de Paal. Zij werd op 29
november 2006 officieel ingeschreven als
lid van Hockey Heeze. Bij
deze gebeurtenis waren alle
tevens dan nog levende oudvoorzitters, erelid Willemien
Steegmans en Leden van
Verdienste aanwezig. Een
oorkonde van dit gebeuren
is hiervan getuige. Als
herinnering hangt jarenlang
een bord bij het clubhuis,
dat aan deze bijzondere
gebeurtenis herinnert.

Tijdens de seizoensafsluiting van de eerste helft van het
seizoen 2009-2010 wordt Hans de Jager door voorzitter
Marc van Turenhout en Dames 1 gehuldigd voor zijn
20-jarig dienstverband bij Hockey Heeze. Onder zijn
leiding heeft Hockey Heeze veel hockeytalent naar voren
gebracht.
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2005 - 2010

HC Den Bosch verving hun elektronisch
scorebord. Door goede kontakten kregen wij
de kans het oude bord gratis over te nemen.
Sponsor Stelpas zorgde daarna voor de
renovatie daarvan.

Een vereniging bloeit alleen door vele vrijwilligers.
Een paar bijzondere vrijwilligers uit de afgelopen
tien jaar werden in deze periode gehuldigd
als Lid van Verdienste.
Dat waren Jan Karel Jobse (2008) als bestuurslid
en voorzitter van Hockey Heeze, Anton van de Kolk
(2008), 12 jaar bestuurslid bar en accommodaties,
Karin Jobse (2008) vanwege haar inbreng het
G-hockey en heel veel ondersteunende activiteiten
binnen HH. Wil Langenhuijsen (2009) heeft 10 jaar
zeer actief het G–hockey geleid , naast de diverse
trainersactiviteiten binnen onze vereniging.

Van Heren 4 naar Heren 3 naar Heren 2
in 3 seizoenen!
In het seizoen 2006-2007 start een vriendenteam als Heren 4 in de reserve vierde klasse.
Dit team presteert het om gedurende drie
opeenvolgende seizoenen te promoveren. Het
speelt thans als Heren 2 in de reserve tweede
klasse van district Zuid-Nederland.
Bij de kampioenshuldiging in 2009 ontving
dit herenteam uit handen van de voorzitter
dit speciale Hockey Heeze shirt als blijvende
herinnering voor een opmerkelijke prestatie.
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2010 - 2015

> Hockey Heeze blijft staan waar het staat.
> Een schokkende gebeurtenis is het plotselinge
overlijden van Jean-Paul Balkestein door acuut
hartfalen tijdens het joggen. Dit gebeurt in maart
2012.
> Jean Paul wordt postuum in de daarop volgende
algemene ledenvergadering benoemd tot erelid
van Hockey Heeze.
> Niels Gijsbers wordt in 2012 benoemd tot Lid van
Verdienste.
> Het ledenaantal bij Hockey Heeze blijft stabiel
onder de voorzitters Marc van Turenhout en Marc
Evers (rond 570 leden)
> Heren 1 degradeert naar de tweede klasse.
Dames 1 (een bijzonder jong damesteam)
degradeert aan het eind van het seizoen 20142015 nipt uit de eerste klasse.
> Het succesvolle Dames 2 besluit in het seizoen
2013-2014 zich zelf op te heffen.
> De donderdagavond competitie wordt ingevoerd.
Vanaf het seizoen 2012-2013 neemt Heeze
hieraan met een mixed team deel. Vanaf het
seizoen 2014-2015 vinden ook 2 damesteams
haar weg naar een aparte dames poule in deze
competitie.
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Heren veteranen B - 2012
Op de foto boven van links naar rechts:
Henk Hoekstra, Joep de Visser, Eugene
Houben, Arjen de Bruin, Niek Tijssens,
Bert Tuyt, Robbert Kluijtmans.
Midden: Tom Franke, Jos Gerris, Frank
van Boekhold, Nico van Gennip
Voor: Guido Donkervoort, René Menting
en Peer Veldhuizen.

> In 2014 worden onder leiding van Ties van
Lierop alle kleedruimten en de gang grondig
gerenoveerd. Foto’s met de historische foto’s
van Hockey Heeze sieren de toegang tot het
clubhuis.
> Veld 1 moet worden vervangen. In het seizoen
2013- 2014 besluiten de leden tot aanleg
van een semi-waterveld dat aan het begin
van het seizoen 2015-2016 zal worden
opgeleverd. De kunstgrascommissie bestaat
uit: Sander Bruinsma, Nico van Gennip,
Joep de Visser en Willem Stas (extern
deskundige).
> Verest Schoenen en Sport is in 2015 25 jaar
sponsor van Hockey Heeze
> Vanwege een structureel tekort aan spelers
besluit heren Veteranen C zich aan het einde
van het seizoen 2014-2015 zich op te heffen.
Een aantal teamleden zullen overgaan naar
Veteranen B.
> Hockey Heeze bestaat 40 jaar. Mathijs
Noordzij, Marloes Evers, Ingrid van Maaren,
Aniek van de Paal, Job van Beek en Lex van
Lierop vormen de lustrumcommissie. Het
lustrumfeest wordt gevierd op 20 juni 2015.
Het thema: ‘Hockey is the Word!’
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thuis enkele punten behaalde. Met Dames 1 wist
Jasmijn eveneens van de 3e naar de 1e klasse te
promoveren. Het enige smetje is wellicht dat daar
geen kampioenschap aan te pas kwam, maar de
meer dan tien jaar in Dames 1 leverde desondanks
ontzettend veel mooie momenten op.

Hockey Heeze heeft veel betekend
in hun ontwikkeling.Vrienden,
mooie feesten, samenwerken en
de echte teammentaliteit.

JARENLANG BIJ HOCKEY HEEZE

Jasmijn
& Stijn
Tekst: Max van Leeuwen

Speciaal voor dit jubileummagazine gingen
we in gesprek met Stijn van Eersel en Jasmijn
Rompa, twee spelers van Hockey Heeze die
samen honderden wedstrijden voor Hockey
Heeze speelden. Van de jeugd tot en met
dames en heren 1, Jasmijn en Stijn doorliepen
de volledige jeugdopleiding van Heeze om
daarna jarenlang sterkhouders te zijn in de
vaandelteams.
De start: familietraditie en
meekijken bij de grote zus.
Dat Jasmijn ging hockeyen kwam eigenlijk per
toeval tot stand. Haar zus Stephanie wilde bij de
hockey omdat wat vriendinnetjes dat ook deden
en Jasmijn ging meekijken. Het was Karin Jobse
die de 5-jarige Jasmijn vroeg om mee te doen en
ondanks het turnen en zwemmen was Hockey
direct sport nummer één voor Jasmijn. De keuze
van Stijn voor de sport was meer een familiedingetje. Zijn zus Klaartje en broer Jasper waren
al lid en het was niet meer dan logisch dat Stijn
ook lid werd. Stijn werd daarna echter de meest
fanatieke van zijn familie en wist al snel de eerste
successen te behalen. Met de C2 speelde hij
destijds hoger dan de C1 tegen ploegen als Oranje
Zwart C1 en Maastricht C1.
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De successen: van landelijk spelen met MA1 tot
de rand van de overgangsklasse met H1
Beiden behaalden ze grote successen bij
Hockey Heeze. Zoals aangegeven speelde Stijn
met de C2 al op hoog niveau en nadat in de B1
doorgeselecteerd werd stond Stijn in de ploeg
waarmee hij jarenlang samen hockeyde. Het
team stond enkele jaren later bijna in z’n geheel
in Heren 1 en ook daar bleven de resultaten niet
lang uit. Na twee kampioenschappen achter
elkaar promoveerde Heren 1 van de derde naar
de eerste klasse. Daar stond het team in begin
jaren 2000 zelfs op de rand van promotie naar de
overgangsklasse. Dat die iteindelijk niet behaald
werd is achteraf gezien misschien maar goed.
‘Heeze was niet klaar voor de overgangsklasse’,
zegt Stijn nu 12 jaar later. Ook Jasmijn behaalde
fantastische resultaten in haar hockeycarrière,
die inmiddels ten einde is. Met meisjes A1 wist
Jasmijn zelfs het onmogelijke te presteren. De
landelijke A-competitie werd behaald.
Met uitwedstrijden naar Groningen en het
Wagener stadion in Amstelveen was het één
groot avontuur voor de meisjes van de A. Voor
de tegenstanders was het wel even wennen
om in Heeze te komen. Het oude clubhuis en
het zandveld zorgden ervoor dat Heeze vooral

Jean-Paul: grote liefde en
geweldige vriend en teamgenoot
Natuurlijk komt ook Jean-Paul Balkestein aan
bod. In de herinneringen van zowel Jasmijn als
Stijn neemt hij een belangrijke plek in. Drie jaar
geleden werd Jean-Paul kort na zijn onverwachte
overlijden postuum benoemd tot erelid van
Hockey Heeze. Voor Stijn was Jean-Paul naast een
geweldige en bloedfanatieke teamgenoot ook
een goede vriend. Samen speelden zij jarenlang
in de jeugdteams en in Heren 1 en behaalden
zij vele successen. Daarnaast organiseerden ze
samen vele feestjes, weekendjes en teamavonden.
Want JP was een echte voorganger en een van
de drijvende krachten van die gezelligheid en
gedrevenheid in zowel Dames als Heren 1. Jasmijn
leerde Jean-Paul kennen toen zijn broer Marcel
trainer van MA1 was. Toen hij een jaar later samen
met broer meeging als begeleider van MA1, op het
ook al zo mooie toernooi bij HDM, sloeg de liefde
over. Dat Jean-Paul toen al een tijdje achter achter
haar aan zat bleek daarna uit het feit dat de
speelsters van Dames 1 na het toernooi vroegen
of hij nou eindelijk een keer met Jasmijn gezoend
had. In het bijzonder denkt Jasmijn met veel
plezier terug aan de speech die Jean-Paul hield na
haar afscheid bij Dames 1. Jean-Paul sprak, zoals
hij dat zo goed kon, mooie woorden voor Jasmijn,
maar richtte zijn woord ook even tot haar ouders:
‘Nog bedankt dat jullie Jasmijn in haar jeugd
op Hockey hebben gedaan, anders had ik haar
misschien nooit ontmoet’, waren zijn treffende
woorden.
Voor Jasmijn en Stijn heeft Hockey Heeze
enorm veel betekend in hun ontwikkeling. Veel
vrienden, mooie feesten, het leren samenwerken
en de echte teammentaliteit. ’Daarin is Hockey
Heeze enorm belangrijk geweest; samen, warm,
vertrouwd, sportief en gezellig zijn voor ons de
associaties,’ zeggen ze als afsluiting.
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1. Niet overspelen, maar pingelen!
Laat kinderen maar pingelen en pielen. Liever nog
drie, dan twee mensen voorbij. Hoe meer je met
het balletje bezig bent, hoe beter je leert hockeyen.
Tactiek, ach dat kom in de A1 wel. Alles moet op
snelheid: een bal aannemen op snelheid, een bal
slaan op snelheid en een bal pushen op snelheid.
Zelfs een verdediger moet iemand voorbij kunnen
spelen. Als je iemand voorbij speelt, creëer je een
man-meer-situatie. En als je dan je tegenstander
hebt gepasseerd, moet je ook nog een goede pass
kunnen geven. Ieder kind leer ik dezelfde techniek
aan. Kinderen met het meeste talent, het beste
sportlijf, komen het verst. De beste techneuten die
ik ooit heb gehad waren Jean-Paul Balkestein (zijn
backhand was onovertroffen) en mijn zoon Rens
de Jager. Alles draait om techniek.
2. Plezier hebben in je sport
Oranje Zwart wilde Jean-Paul graag hebben, maar
dat was niks voor hem. Hij wilde na de wedstrijd
een pilsje drinken met zijn vrienden. Daar gaat
het bij Heeze om: plezier. Dat is overigens wat
anders dan lanterfanten en op je stick hangen. Je
hebt plezier als je met de hele groep een lekkere
pot heb gespeeld. Dat je fijn hebt gesport. Met
Dames 1 gaat het nu wat minder, maar toch willen
ze drie keer in de week trainen. Ze vinden het fijn
om de sport bezig te zijn.

HET GEHEIM VAN DE HOCKEYTRAINER IN VIER STAPPEN

Hans de Jager

Mijn belangrijkste taak als trainer is dat ieder
kind het naar zijn zin heeft. Hoe ik dat doe?
Pest en plagen, natuurlijk. Maar ik zorg ook voor
uitdagende oefenstof. Veel kleine wedstrijdjes, dat
ze kunnen winnen. Daar houden kinderen van.
In een team heb je te maken met verschillende
persoonlijkheden en die moeten het allemaal fijn
hebben. Neem de broertjes In ’t Hout. Joris was
een echte leider en heel erg fanatiek. Die moest ik
soms temperen. Zijn broer Bas, was een hockeyer
met een geweldige techniek, maar stond weleens
te slapen. Ik moest hem juist extra aansporen.

15 geleden. René Bax en Niels Gijsbers voor de
ervaring. En dat aangevuld met jonge honden
als de broertjes Balkestein, Rens de Jager, Rob
de Leeuw, Joost Rademakers. Op een haar na
haalde we de overgangsklasse: Vierhonderd fans
kwamen met de bus. We kregen 20 strafcorners.
We hebben alles geprobeerd; slaan, pushen en
afschuiven, maar die lompe boeren hielden alles
eruit. De goede resultaten hebben te maken met
een jeugdopleiding. Ik weet precies wat er in
ieder team speelt. Wat de talenten zijn, dat heb ik
meteen door. Ik zet er goede hulptrainers op en
zorg voor goede oefenstof.

20 strafcorners. We hebben
alles geprobeerd; slaan, pushen
en afschuiven, maar die lompe
boeren hielden alles eruit.
De eerste teams moeten geen eilandjes zijn.
Daarom laat ik JB1 met JB2 trainen. De betere
hockeyers leren om te gaan met het fysieke spel
van de mindere hockeyers. En JB2 leert van de
techniek van JB1. Bovendien laat ik kinderen
gemengd trainen. De helft krijgt verkering
met elkaar en dat is dan weer goed voor het
clubgevoel.

Tekst: Jurriaan Nolles

Het verhaal is bekend: Hans de Jager
leverde drie internationals en een handvol
hoofdklassespelers af. Dit is het geheim van de
hockeytrainer in vier stappen.
Dag in dag uit hockeyde Elke de Jager met
herdershond Hunter in de achtertuin van hun
huis in De Ambachten. Zij pingelde met stick
en bal, terwijl de hond hem probeerde af te
pakken. Nu schittert Elke in de hoofdklasse bij
MOP. De basis heeft zij voor een groot gedeelte
gelegd in de achtertuin, zegt haar vader Hans.
‘Pielen, pielen, pielen. Daar leer je van hockeyen.’
Trainingspak, een volle bos grijs haar en vaak een
grote mond. Zo staat De Jager op het hockeyveld.
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‘Lopen oma’s’, schreeuwt hij tegen de meiden.
‘Rennen soepkippen’, tegen de jongens. Het is
plagen, sarren en aanwijzingen geven. Van Hans
kunnen ze het hebben. Hij bedoelt het allemaal
goed, weten ze. De Jager kan buigen op een mooie
CV. Zowel met Dames 1 als Heren 1 promoveerde
hij van de derde naar de eerste klasse. Met de
meisjes tot 18 jaar speelde hij landelijk, in de
zaal werd MA1 zelfs tweede van Nederland. En
dan zijn er nog al die spelers die in de top van het
Nederlandse hockey belandde. Marcel Balkestein,
Frederique Derkx en Valerie Magis haalden zelfs
het Nederlands elftal. De Jager weet precies wat
precies wat hij doet. Hij weet hoe een topspeler
moet kweken, hij heeft er vier stappen voor nodig.

3. Iedereen moet meedoen bij de club
Ik wil dat spelers van Heren 1 en Dames 1
jeugdteams coachen. Joris deed dat bijvoorbeeld
jarenlang met de A1 en Rens heeft ook jarenlang
gecoacht. Teams moeten samen feesten
organiseren, samen op trainingskamp gaan. En de
eerste teams moeten in de kantine blijven om wat
te drinken na de training. Je moet weten wat er
speelt bij ouders en bij kinderen. Alleen dan kan
je mensen binden aan de club. Dat is al moeilijk
genoeg omdat mensen tegenwoordig veel minder
tijd hebben.
4. Een goede jeugdopleiding
Heeze heeft nogal wat talent voortgebracht. ‘Het
allermooiste team was Heren 1 van een jaar of
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30 SEIZOENEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT

“Als ik alle leden
zie hockeyen,
ben ik blij”
Tekst: Jurriaan Nolles

Erelid Willemien Steegmans begint aan haar
dertigste seizoen als wedstrijdssecretaris. Ze
is dagelijks bezig met de wedstrijdplanningen.
‘Ieder weekend is het weer worstelen, toch doe
ik het met veel plezier.’
"Het is zondagavond half acht en het eten is net
opgeschept. Verloren tegen Scoop uit Sittard, het
humeur is niet al te best. De telefoon gaat en de naam
van de aanvoerder staat in het scherm. ‘Willemien
Steegmans belde net en je hebt het wedstrijdformulier
wéér niet ingeleverd.’ Een vloek: voor de zoveelste keer
vergeten en opnieuw Willemien die aan de telefoon
hangt. In je jaszak: geen geel formulier en ook in de
hockeytas geen resultaat. Op de hoedenplank van de
auto ligt het verfomfaaide papiertje. Op de fiets en zo
snel mogelijk naar Willemien. Als het formulier door de
brievenbus van de grijze deur glijdt is het acht uur. Een
boete is op een haar na afgewend."

De telefoon gaat... ‘Willemien
Steegmans belde net en je hebt
het wedstrijdformulier wéér
niet ingeleverd.’
Tegenwoordig leveren leden van de
hockeyclub de wedstrijdformulieren digitaal
in, maar bij velen zal dit verhaal bekend
voorkomen. Steegmans is strikt en als een
wedstrijdformulier niet is ingeleverd gaan de
alarmbellen af. Ze gaat nu haar dertigste jaar als
wedstrijdssecretaris in. Ze heeft een belangrijke
taak: Ze plant alle wedstrijden in en zorgt dat de
wedstrijdformulieren bij de hockeybond belanden.
‘Iedere dag ben ik er minstens één uur mee bezig.
Op zaterdag en zondag wel twee.’
28

Minstens één uur per dag. Wat doet een
wedstrijdssecretaris dan allemaal?
Als ik opsta, doe ik gelijk mijn email open. Kijken
of de bond nog iets heeft gestuurd. Of dat ik nog
iets van wedstrijdssecretarissen van andere clubs
heb gehoord. Ik plan alle wedstrijden in. Hoe laat
de teams spelen en op welk veld ze moeten. En
dan heb ik nog te maken met alle verzoeken van
de ploegen. De één wil vroeg en de andere laat.
Soms krijgt een team niet genoeg spelers op de
been. Dan moeten we proberen van andere teams
te lenen. Als de planningen klaar zijn, hang ik de
papieren in een plastic tas bij Gwen van Leeuwen
aan de deur. Zij moet op vrijdag trainen en zo
weet ik dat de hele planning zaterdagochtend op
de club ligt.
Dat klinkt als een flinke klus.
Deze week hebben we een goed voorbeeld: MA3
krijgt niet genoeg spelers op de been en wilde
hun wedstrijd daarom graag verzetten. Maar
Geldrop wilde daar niet aan meewerken, nu staan
we met de rug tegen de muur. Een niet-gespeelde
wedstrijd kost de club een boete van 75 euro. Ik
ga nu praten als brugman om ons daar onder uit
te krijgen. Eigenlijk is het ieder weekend weer
worstelen. En met de vakanties is het nog erger.
En toch vind je het leuk werk om te doen?
Als het allemaal weer is geregeld, als iedereen
weer aan het hockeyen is, dan ben ik blij. Dat
geeft me heel veel voldoening. Soms ga ik wel
eens kijken op zaterdag en dan zie ik dat iedereen
zijn wedstrijd kan spelen. Daar doe ik dit allemaal
voor.
Je werk moet veel zijn veranderd in dertig jaar.
Tegenwoordig worden wedstrijdformulieren
digitaal ingeleverd. Hoe ging dat vroeger?
Toen ik net begon, hing ik uren aan de telefoon om
te bellen met alle andere wedstrijdssecretarissen.

Zo zetten we vroeger samen de wedstrijdschema’s
in elkaar. Reuze gezellig hoor, sommige
wedstrijdssecretarissen doen dit werk al even
lang als ik. Met hun heb ik ondertussen een
goede band. Tegenwoordig gaat alles via de mail.
Sommige coaches zie ik zelden en als ze mijn
naam onder de e-mail zien, denken ze dat ik
veel jonger dan 60 ben. Door mijn werk ben bij
Hockey Heeze ben ik aan de computer gegaan.
Sinds twee jaar hebben we zelfs een digitaal
wedstrijdformulier. Ik hoopte dat alle problemen
daarmee waren opgelost, maar scheidsrechters
vergeten de formulieren digitaal in te leveren en
de coaches laten ook wel eens een steekje vallen.
Ach, het zal wel nooit veranderen.

Ooit nam Jan Balkestein het
één weekend van me over.
‘God wat een werk. Dat doe
je verdomd goed’, zei hij toen
het weekend er op zat.
Het kost je heel veel tijd. Heb je het gevoel dat je
er genoeg waardering voor krijgt?
Veel mensen kennen me misschien als degene
die altijd belt, als er iets niet klopt met de
wedstrijdformulieren. Maar het bestuur weet
hoeveel ik er voor doe. Ooit nam Jan Balkestein
het één weekend van me over. ‘God wat een werk.
Dat doe je verdomd goed’, zei hij toen het weekend
er op zat. Het was mooi dat hij dat zei, zeker toen
ik van hem te horen kreeg dat ik erelid werd.
Je bent erelid. Hoe ging dat precies?
Toen de club 25 jaar bestond hadden we een
feest bij de Doedelaer, waar nu Boreas nu zit.
Jan hield een speech en het bestuur schuifelde
naar mij toe. Er stond hier wat te gebeuren, dacht
ik nog. Jan riep me uit tot erelid en ik wist van
niks. Mijn man Ben zat in het bestuur en die wist
ook van niks. Het bestuur had mijn benoeming
bekokstoofd toen hij even op de wc zat. Een mooie
streek dat ze het geheim hadden gehouden, maar
achteraf ben ik er natuurlijk heel blij mee. Het
geeft aan dat ze mijn werk waarderen.
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DE KEEPERS VAN HOCKEY HEEZE

Buitenbeentjes,
schlemielen of helden?
Tekst: Max van Leeuwen

Het is een apart soort spelers, hoor je men
vaak zeggen als het over keepers gaat. Ze zijn
op zichzelf, ze zijn anders, ze zijn tegendraads.
Maar klopt dit beeld dat we van keepers
hebben? We vroegen het aan Arthur Jobse,
de keeper van Heren 1 en Simone Beerkens,
keepster van dames 1 van Hockey Heeze.
Simone wilde eerst helemaal geen lid worden van
Hockey Heeze, ze wilde voetballen. ‘Als ik zestien
ben dan stop ik toch’, was altijd haar gedachte,
en zo stond ze in het begin ook op het veld met
haar PSV-shirtje. Totdat Simone op haar 12e het
keeperspak aankreeg. De perfecte match zo bleek,
want binnen enkele jaren was Simone een vaste
waarde in Dames 1 en heeft ze het niet meer over
voetballen gehad. Op de vraag of het vooroordeel
over keepers klopt is Simone duidelijk: ’Keepers
zijn inderdaad wel aparter ja. Je moet ook wel een
beetje gek zijn in de goal.’

Je moet ook wel een
beetje gek zijn in de goal.
Een buitenbeentje heeft ze zich nooit gevoeld:
Natuurlijk ben je binnen het veld wel meer op
jezelf dan de andere spelers. Je hebt je eigen
training en eigen warming-up, en je moet je in
eerste instantie volledig op jezelf concentreren. ‘
Buiten het veld voelt ze zich helemaal onderdeel
van het team:’Het team heeft een keeper nodig,
en het liefst nog een goede ook’, lacht ze. En dat
is inderdaad zo, het team heeft een keeper nodig.
De rol van de keeper is daarbij ook nog eens
essentieel. Je kan de held en de schlemiel zijn. ‘Je
kan je inderdaad enorm klote voelen als je een
bal door laat. Een fout is vaak direct een goal.’
Soms ben je natuurlijk ook de absolute held: ‘Als
je bijvoorbeeld vlak voor tijd een strafbal stopt
en daarmee punten pakt voor je team, dat is een
heerlijk gevoel.’
Arthur begon al op 7-jarige leeftijd met Hockeyen
met zijn basisschoolvriendjes. Al vanaf het begin
vond hij het keepen wel interessant. In het begin
mocht hij af en toe een halve wedstrijd keepen,
omdat iedereen eens aan de beurt kwam, maar
al snel kreeg hij vast het keeperspak aan. Op zijn
30

tiende droomde Arthur van keepen in het eerste
team van Heeze. Zo’n twee jaar later ging zijn
droom echter al in vervulling toen hij op 12-jarige
leeftijd al mee mocht gaan trainen bij heren 1.
Na de winterstop maakte hij al zijn debuut en
werd hij meteen ongeslagen kampioen. Het jaar
erop, Arthur was nog altijd slechts 13 jaar oud,
promoveerde hij opnieuw ongeslagen naar de
eerste klasse. Het waren de hooftijdagen van
Heren 1, waarin zelfs bijna de overgangsklasse
gehaald werd.
Inmiddels keept Arthur nog steeds in Heren
1, waar hij van jong mannetje van 12 jaar
uitgegroeid is tot de op twee na oudste van het
team. Dit heeft natuurlijk ook veel veranderd
in zijn rol binnen het team, waar hij als keeper
veel moet coachen om zijn verdediging scherp
te houden. ‘Natuurlijk moet een goede keeper
ballen tegenhouden, maar de organisatie van
je verdediging en het spel lezen is minstens zo
belangrijk. Een pratende keeper krijgt minder
ballen en houd dus vaker de nul,’ aldus Jobse.
Een buitenbeentje heeft ook Arthur zich nooit
gevoeld bij Heeze. Tegendraads en een beetje een
einzelganger kan een keeper wel zijn denkt hij. ‘Ik
vond dat pak als jong gastje al wel interessant,
dus misschien was het ook wel een keuze om een
einzelganger te zijn. Ik ging alleen op kampen
waar we training kregen van de beste keepers
van het land. Maar misschien speelt het feit dat
ik thuis ook enigskind was ook wel mee. Ik heb
altijd vriendjes moeten zoeken omdat ik geen
broertjes of zusjes had om mee te spelen.’ De
keeper heeft een aparte maar belangrijke rol in
veld, zo vindt Arthur: ‘Je bent de leider achterin en
hebt altijd het meeste overzicht over het hele veld.
Daarnaast ben je vaak de held of de schlemiel.
Keepers onderling hebben ook altijd een aparte
band volgens Arthur. ‘Zo wens je de keeper van de
tegenstander toch altijd even apart succes, dat
zie ik spelers niet op die manier doen.’
Na het gesprek met beide keepers is het wel
duidelijk, ze zijn net een beetje anders dan andere
spelers en het lijntje tussen held en schlemiel zijn
is erg dun. Dat iedereen altijd een mening heeft
over keepen snappen beide keepers wel: ‘Maar ze
moeten zichzelf maar eens in dat pak hijsen en in
de goal gaan staan, dan weten ze hoe het echt is.’
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IEDER DOELPUNT IS EEN FEESTJE VOOR BEIDE PARTIJEN

Hoe is het G-hockey bij
Hockey Heeze ontstaan?
Tekst: José Veldhuizen-Verbeek, Wil Langenhuijsen & Karin Jobse

G-hockey is per ongeluk 1999 ontstaan. Dat
klinkt niet positief, maar zo was het wel dat
Jan de Bruijn vroeg wanneer onze buren aan de
beurt kwamen voor een hockey clinic. In die tijd
gaven Hans de Jager en Karin Jobse vele clinics
voor lagere scholen om jeugd kennis te laten
maken met hockey. Dus Jan, docent aan de
Berkenschutse had een punt en al gauw werden
er meerdere clinics voor zijn school geregeld.
Van de vele kinderen die ons kwamen bezoeken
waren er twee, een jongen en een meisje, die
belangstelling hadden voor de hockey. Het meisje
viel al snel af vanwege de logistieke problemen
die het brengen en halen meebrachten. Met de
jongen zijn Wil en Karin gaan trainen en een
paar keer mocht hij meedoen op het landelijke
toernooi in Amstelveen waar hij bij een ander
team werd ondergebracht. Want G-hockey is een
grote familie.
Op een demo dag bij de opening van kunstgrasveld 2 hebben we meerdere aanmeldingen
gekregen. En bestond ons team uit 5 pupillen
variërend in de leeftijd van 5 tot 14 jaar. Ook
mochten wij in het beursgebouw, tijdens een
optreden van Frans Bauer, een stand neerzetten
voor ons G hockey. Wil zorgde voor een
handbaldoel en onze Arthur heeft zich daar in het
zweet staan keepen. En liet natuurlijk vele ballen
door voor het goede doel.
Wil werd al snel ingeschakeld om mee te helpen
met G-hockey en trainingen te geven. al gauw
was hij de drijvende kracht van het team. Ook
zijn vriend Guido werd ingezet voor hand en
span diensten. En zo gingen we die eerste jaren
later met meer begeleiders dan pupillen naar de
evenementen van G-hockey.
Waarom G-hockey in een reguliere vereniging?
G-hockey onderbrengen in een bestaande
vereniging is belangrijk, omdat deze kinderen
en jong volwassenen er ook bij willen horen. Dus
trainen ze op tijden dat andere teams van de
vereniging trainen. De G hockeyteams spelen
toernooien op locaties waar ook de gewone
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toernooien en competitie op dat moment
gespeeld worden, bv het landelijk LG en G
hockeytoernooi vind plaats in Amstelveen tijdens
de finale van de landelijk jeugd finales.
Heb je als trainer speciale opleiding nodig?
In eerste instantie heb je daar geen speciale
opleiding voor nodig. Maar het is wel nuttig om
trainers ervaring te hebben. In de loop van 2004
is er in samenspraak met de KNHB door Wil een
opleiding opgezet speciaal gericht op het G en LG
hockey.
Wat maakt G hockey zo speciaal?
Tijdens een wedstrijd speelden onze jonge G
hockeyers tegen een groep jong volwassenen
mannen. Dood eng vonden wij dat, maar deze
mannen gaven onze kleintjes zo vaak de bal
per ongeluk terug in de stick dat het leek of de
tegenpartij niet wilde winnen. Tijdens zo’n actie
kregen we een dikke knipoog van een van die
jongens. Zij begrepen het helemaal en dat is
Topsport, ieder doelpunt is een feestje voor beide
partijen.
In de begin jaren hebben we competities gespeeld
d.m.v. drieluiken. Waren er te weinig spelers voor
een team dan werden deze geleend van andere
teams. Het meedoen was het hoofddoel. Daarna
heeft de KNHB een reguliere competitie opgezet.
In 2010 heeft het G- team ook nog mee gedaan
aan de special Olympics in Valkenswaard, waar ze
eerste geworden zijn in hun poule! Helaas is het
aantal leden sinds enkele jaren te klein om een
team te vormen en competitie te kunnen spelen.
Gelukkig kunnen spelers die dat willen sinds kort
wedstrijdjes spelen met het team van EMHC in
Eindhoven.
Ondersteunt de hockeybond deze groep
hockeyers?
Om deze groep te ondersteunen hadden we
in het verleden diverse sponsoren die sticks,
hockeytassen en kleding beschikbaar stelden. De
G-hockeyers dragen nog steeds het T-shirt met
hun namen erop!

Was er genoeg ondersteuning vanuit de
vereniging?
Binnen de vereniging konden we altijd een beroep
doen op vele vrijwilligers om de activiteiten
te ondersteunen. Bij het trainen hebben we
veelvuldig een beroep kunnen doen op spelers
van A en B jeugd, die als hulptrainer ons
ondersteunen. Op dit moment is er een vast
clubje hulptrainsters, Lisa, Jenny en Evianne, die
al vele jaren met veel plezier Rob Pessers en José
Veldhuizen-Verbeek meehelpen met de trainingen.
Zaalhockey
Om de winter te overbruggen trainden we in de
gymzaal van het Strabrecht College en later in
de zaal van de Berkenschutse. Waarna er een
landelijke zaalhockey toernooi werd gehouden
in Nijmegen en later in Tilburg. De laatste jaren
wordt er geen zaalhockey meer gespeeld maar
traint het G-team in de winterperiode gewoon
buiten als de weersomstandigheden het toelaten.
Hoe staat het G-hockey er anno 2015 voor?
Op dit moment zijn er 6 G-hockeyers die elke
donderdagavond van 19 tot 20 uur met veel plezier

en inzet komen trainen. Twee keer per jaar wordt
een wedstrijd georganiseerd tegen een team van
Hockey Heeze en tot nu toe heeft geen enkel team
ons G-team kunnen verslaan! Het hockeyseizoen
wordt elk jaar afgesloten met de belangrijkste
wedstrijd van het seizoen: het G-team tegen de
ouders, broers en zussen!

Waren er te weinig spelers
voor een team dan werden deze
geleend van andere teams.
De laatste jaren is er op verschillende manieren
geprobeerd om nieuwe leden te werven, helaas
zonder resultaat. Dit probleem speelt niet alleen
bij Hockey Heeze, ook de andere hockeyclubs
in de omgeving en ook de voetbalclub zien hun
G-team steeds kleiner worden. Toch is dit voor ons
geen reden om te stoppen met G-hockey: wij gaan
door!
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GENOEG VAN DE ELITAIRE SFEER IN HET BELGISCHE HOCKEY

Belgen bij
Hockey Heeze
Tekst: Floor Houben

Alweer bijna 8 jaar geleden waren de twee zussen
Floor en Renée de Leeuw samen met hun 3
vriendinnen May Decraene, Kaat Raaijmakers
en Tanja Compeers op zoek naar een nieuwe
hockeyclub in het zuiden van Nederland. Ze
hadden met z’n vijven genoeg van de elitaire sfeer
in het Belgische hockey en waren het verre rijden
naar de uitwedstrijden moe. Voor hen reden om de
club in Oud-Turnhout achter zich te laten.

Het Eindhovens Dagblad vond
dit ook erg bijzonder en heeft
hier zelfs een krantenartikel
aan gewijd!
De 5 meiden vonden na enige tijd een plek in
het team van Dames 3, waar ze met open armen
ontvangen werden en zich al gauw helemaal
thuis voelden. Natuurlijk werd er wel even gek
opgekeken toen er zich 5 (Neder-) Belgen meldden
bij het team, maar uiteindelijk konden ze alleen
maar blij zijn met de extra teamgenoten. Nieuwe
vriendschappen werden gesloten en al snel
voelden ze zich helemaal thuis in de nieuwe
omgeving en op het veld. Het Eindhovens Dagblad
vond dit ook erg bijzonder en heeft hier zelfs een
krantenartikel aan gewijd!

Renée heeft zich later nog mogen aansluiten
bij Dames 1. Eerst als lid van het team en later
als manager naast trainer Hans. Floor staat
momenteel in de voorhoede van Dames 2.
Sinds enige tijd heeft nog iemand zich bij
het selecte groepje ‘Belgen bij Hockey Heeze’
gevoegd, namelijk Dorus Huybregts. Hij versterkt
momenteel het team bij Heren 3, in het team van
zijn neven Dirk-Jan en Maurits Houben.

Hockey in België
Het hockey in de laatste jaren in België
ook flink in opkomst, mede doordat
de Belgische nationale teams in het
buitenland ook zeer succesvol zijn. Toch
is dit voor de huidige leden van Hockey
Heeze Floor, Renée en Dorus geen reden
om terug te keren naar het Belgische
hockeyveld. De Brabantse gezelligheid,
dat doet t ‘m!

En nu
8 jaar later zijn alleen de twee zussen nog over.
May, Kaat en Tanja zijn ondertussen afgehaakt,
onder meer omdat er baby’s op komst waren.
Floor en Renée werden toevallig allebei verliefd in
Heeze en hebben sindsdien het dorp en de club
niet meer verlaten en allebei ondertussen ook
naar Heeze verhuisd, zodat de thuiswedstrijden
ook échte thuiswedstrijden zijn.
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