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Maarten van den Heuvel werd
op 17 februari 80 jaar. De Gorcu-
mer is ondanks die leeftijd nog
altijd actief als voetbalscheids-
rechter. Vroeger in de subtop op
het veld, nu al ruim twintig jaar
in de zaal. ,,Ik denk nog niet aan
stoppen.’’

Wout Pluijmert
Gorinchem

Maarten van den Heuvel kreeg op
zijn verjaardag via een filmpje op
WhatsApp de persoonlijke felici-
taties van Jean-Marie Pfaff, de le-
gendarische Belgische doelman.
,,Leuk hoor, dat had mijn zoon
Carlo geregeld. Hij is een goede
kennis van Pfaff.’’

Van den Heuvel is voor-
malig doelman bij
SVW en Unitas. ,,Bij
Unitas had ik de
pech dat ik, in de
jaren zestig, ach-
ter Fred Stamkot
tweede keeper
was, maar ik
pakte toch ook
wel mijn wedstrij-
den in het eerste elf-
tal mee.’’ Al op jongere
leeftijd moest Van den Heuvel
stoppen. ,,Ik was stoffeerder en
kreeg last van mijn knieën. Dat is
ook de reden dat ik als 20-jarige al
scheidsrechter ben geworden.’’

Blessure
Van den Heuvel bereikte nooit de
top van het amateurvoetbal. ,,Ik
kwam op zondag tot groep 2 en
floot in Rotterdam, Den Haag en
Leiden wedstrijden voor meer dan
2000 toeschouwers. Ik zat tegen
groep 1 aan, maar ik ben door een
blessure te lang in groep 3 blijven
hangen.’’

Van den Heuvel haalt nog een
rapport van het duel ADO - RVC
uit de jaren tachtig uit de la. Hij
kreeg een dikke voldoende, maar
ook de opmerking dat de scheids-
rechter een te grote mond tegen
de spelers had. ,,Dat moest ik wel
doen, anders sneeuwden die ‘Ha-

‘Denk niet aan stoppen’

▲Maarten van den Heuvel is als 80-ja-
rige nog altijd scheidsrechter. Inzet:
Van den Heuvel toont de tien centime-
ter lange stalen fluit uit de jaren dertig
van zijn vader. FOTO’S JAN NOORLANDT

Maarten van den Heuvel fluit als 80-jarige nog voetbalwedstrijden

CURSUSSEN

Van de huidige scheidsrech-
ters in het betaalde voetbal
waardeert Maarten van den
Heuvel Dordtenaar Danny
Makkelie het meest. ,,Ik heb
hem vaak meegemaakt op
avonden bij de Gorcumse
scheidsrechtersvereniging
GSV. Als het over opleiden
van talenten gaat of het geven
van cursussen, is niets hem
teveel.’’

Waardering
voor Makkelie

KORFBAL Bij de zevende
achtereenvolgende triomf
dit zaalseizoen liet PKC/
Vertom zaterdag weinig
heel van KZ/Thermo4U dat
in Papendrecht na een
evenwichtige openingsfase
(4-4) volledig overvleugeld
werd: 32-19. De thuisploeg,
met captain Laurens Leeu-
wenhoek in de basis, vond
na een onrustige start de
balans en serveerde de
Noord-Hollanders, die vorig
seizoen nog zegevierden in
de Oostpolder, via een 16-7
ruststand kansloos af. De
vakgenoten Jelmer Jonker
en Olav van Wijngaarden
scoorden beiden zeven
keer, de andere treffers
kwamen van Brett Zuijd-
wegt (4x), invalster Sanne
van der Werff (3x), Richard
Kunst (3x), Nienke
Hintzbergen (2x), Laurens
Leeuwenhoek (2x), Julie
Caluwé (2x) en Zita Schrö-
der (2x).

PKC geeft KZ
een pak slaag

Yordi Teijsse
naar de ‘boys’
VOETBAL Yordi Teijsse
(foto) is de verrassende
volgende nieuwkomer voor
volgend seizoen bij Kozak-
ken Boys. De gemakkelijk
scorende 28-jarige spits
komt over van AFC, dat
evenals de Werkendam-
mers in de tweede divisie
uitkomt. Voor de Amster-
dammers vond hij in 68
wedstrijden 40 keer het
net. Teijsse, die voor één
jaar tekende, speelde eer-
der voor Ter Leede, Quick
Boys, Dundee United en
Wuppertaler SV. Bij AFC
voetbalt hij samen met zijn
tweelingbroer Kenny.

n Voetbal Tweedeklasser
VVGZ raakt Jermain Se-
wambar (22) kwijt aan het
Dordtse Oranje Wit, dat
één afdeling hoger actief is.
Dimitri Hooftman (32), ja-
renlang speler van VVGZ 1,
keert op het Zwijndrechtse
Noordpark terug als trainer
van het tweede elftal. VALK003

n Voetbal Guido van Sant
keert bij Unitas (zo) terug
als assistent- en keepers-
trainer. Hij volgt de naar FC
Dordrecht vertrokken Maik
van den Kieboom op. Van
Sant is ex-keeper van
Achilles Veen en Unitas. PLUIJM200

FLITSEN

genezen’ je verbaal echt onder. Ei-
genlijk was het fluiten in de dor-
pen op de Zuid-Hollandse eilan-
den veel leuker.’’

Dordtse derby’s
Om te vervolgen: ,,Mooie wedstrij-
den waren ook de derby’s tussen
de vele Dordtse clubs. Ik ging met
de trein naar Dordrecht en een be-
stuurslid kwam mij bij het station
ophalen. Dat waren de mooiste tij-
den. Mijn hoogtepunt was in 1983
toch wel het leiden van de finale
van de Nieuwsblad Cup op Mol-
lenburg tussen SVW en Heuke-
lum. Eigenlijk zou mijn vier jaar
oudere broer Cor - hij floot wel in
groep 1 - die finale krijgen, maar
dat lag voor hem als voormalig
SVW-speler te gevoelig. Ik heb dat

voor 3000 toeschouwers
toen goed gedaan.’’

Maarten van den
Heuvel heeft die eind-
strijd nog op zijn net-
vlies staan. Een uur
voor de wedstrijd
kwam hij er achter dat

zijn stopwatch kapot
was. ,,Mijn vrouw is

toen in de stad bij Juwelier
Rennes snel een nieuwe gaan

kopen. Deze stopwatch heb ik nog
altijd.’’

Van den Heuvel houdt zelf de
controle over zijn lichaam. ,,Net als
met mijn auto geef ik mijzelf ook
elk jaar een ‘apk-keuring’. Ik laat
mij helemaal doorlichten. Ik doe
dat al vanaf het moment dat ik 65
jaar werd. Dat je ouder wordt is
prima, maar veel belangrijker vind
ik hóe je oud wordt. Daar hou ik
graag een beetje de vinger bij aan
de pols.’’

Nadat hij 80 werd, kreeg hij van
de GGD een uitnodiging om de
vaccinatie tegen corona te halen.
,,Een paar dagen later volgde een
bericht dat ik geduld moet hebben
want de vaccins zijn op. Ik wacht
nu op een telefoontje, maar denk
dat het nog wel een paar weken
duurt voordat ik aan de beurt
ben.’’

In het bloed
Het scheidsrechtersvak zit bij de
familie Van den Heuvel in het
bloed. Vader Corstiaan van den
Heuvel, geboren in 1911 in Haaften,
was evenals Maartens broers Cor

en Corstiaan ook arbiter. ,,Van
mijn vader heb ik nog steeds een
tien centimeter lange stalen fluit
uit de jaren dertig in mijn bezit.’’
In 1951 verhuisde het gezin Van
den Heuvel vanuit Haaften naar
Gorinchem.

In 1968 werd Van den Heuvel te-
vens rapporteur in het zaterdag-
voetbal. Daar stopte hij in 2006 op
zijn 65ste mee. De bond had vroe-
ger de regel dat KNVB-scheids-
rechters tot hun 47ste mochten
fluiten. Dat was ook de reden dat
Van den Heuvel in 1988 op het veld

moest stoppen. ,,De stap terug
naar de afdeling Dordrecht heb ik

nooit gemaakt. Ik ben nog wel drie
jaar, van 1990 tot 1993, vaste grens-
rechter bij Unitas geweest in de
periode dat Ton Verkerk er trainer
was.’’

De zaal in
In 1998 haalde Van den Heuvel de
fluit weer tevoorschijn om in de
zaal wedstrijden voor de Gor-

cumse competitie in sporthal
Oosterbliek te gaan leiden.
Later werd dat de Proxsys
League. ,,Ik kan het nog
goed volhouden. On-
danks mijn leeftijd haal
ik in de zaal nog steeds
de achterlijn. Ik blijf
niet in de buurt van
de middenlijn han-
gen. Wij fluiten
op een avond
twee wedstrij-
den, daarna blijf
ik even hangen
in de foyer. Dat
maakt het we-
reldje zo gezel-
lig. Dat mis ik
nu door corona
het meest.’’
Dé slotvraag

aan Maarten van
den Heuvel is hoe-

lang hij nog door denkt te gaan.
,,Ik denk nog niet aan stoppen. Vo-
rig jaar zou ik de bekerfinale van
de Proxsys League krijgen, maar
dat ging door corona niet door. Mij
is beloofd dat ik die finale als belo-
ning voor mij 80ste verjaardag
toch nog een keer krijg. Dat zal nu
2022 worden, ik moet dus wel
door. Als het in september weer
begint, ben ik van de partij.’’

Ik was stoffeerder en
kreeg last van mijn
knieën. Toen moest ik
op mijn 20ste stoppen
—Maarten van den Heuvel


