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Voorwoord van de redactie
Een speciale editie van Den Heertgang deze keer. Over korfbalvereniging GEKO, die in 2015 definitief stopte met haar activiteiten. Een club waar alleen meisjes en vrouwen lid van konden
worden en die voor hen veel meer was dan alleen korfballen.
De vereniging ziet het volgens haar doelstelling in 1968 als haar
taak om “in de vereniging een klimaat te scheppen dat een bijdrage geleverd wordt tot een harmonische mensvorming”. Als je
met de oud-leden praat over GEKO dan blijkt dat de vereniging
daar zeker in is geslaagd. GEKO was meer dan korfbal alleen.
Het was een vereniging met grote betekenis in de korfbalwereld
en in het leven van veel Gestelse meisjes en vrouwen. Voor het
verhaal dat nu voor u ligt, gaven enkelen van hen een inkijk in
hoe het begon, hoe GEKO groeide en bloeide en hoe het kwam
dat het ophield. Een welgemeend dank je wel is hier op zijn
plaats.

Bankrelatie:
Rabobank Sint-Michielsgestel
IBAN NL54 RABO 0133 6987 42

Contributie per jaar:
€ 17,50 voor leden
€ 12,50 voor gezinsleden
€ 7,50 voor aspirant-leden
€ 27,50 voor donateurs en
		begunstigers
€ 25,00 voor leden die Den Heert
		
gang en de nieuwsbrieven
		
per post ontvangen

Heemhuis:
in De Huif, Hortensiastraat 2a
Geopend:
elke dinsdag, 19.30-21.00 u
1e woensdag van de maand,
14 – 16 uur en na afspraak,
tel: 073-551 43 59

Redactie “Den Heertgang”:
Frans Cooijmans
Ruud van Aart
Thijs Braam
Piet Donders
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GEKO, OPKOMST, GLORIETIJD EN TELOORGANG
VAN EEN GEWONE GESTELSE VERENIGING
Piet Donders

Het bericht dat de Gestelse dames korfbalclub op het punt stond opgeheven te worden, deed
bij mij de nodige belletjes rinkelen. Een club met een rijke historie zou geschiedenis worden.
Dat verdient aandacht. De andere redactieleden van Den Heertgang waren positief en dus kon
gestart worden om er een verhaal van te maken. Van de voorzitter van GEKO, Ben van de Bogaard, mocht ik op de allerlaatste bijeenkomst van de vereniging mijn zegje komen doen. Dat
kwam er op neer dat GEKO geschiedenis had geschreven en dat de leden nu de kans kregen
deze geschiedenis op te schrijven. De reacties waren enthousiast. De leden gingen aan de
slag. Enkelen schreven hun verhaal op, vele anderen vertelden het. Onze redactie smeedde, in
overleg, de verschillende verhalen tot een geheel. Een geheel dat niet alleen over korfbal gaat,
maar ook over de tijd waarin het zich afspeelt.

De oprichting
Het was 1968. De wederopbouw van Nederland
na de Tweede Wereldoorlog was zo goed als
voltooid. Een nieuwe tijdgeest kondigde zich
nadrukkelijk aan met studentenprotesten in en
buiten Nederland en het ontstaan van jongerenculturen zoals hippies en nozems. De vertrouwde waarden en normen waren echter nog
sterk aanwezig. Aan de Christinastraat was een
mooie, nieuwe sportzaal gebouwd. Gestel was
wel rijk aan verenigingen, maar een balsport
voor “de gewone” Gestelse jonge meiden en
vrouwen ontbrak nog; hockey en tennis werden
in die tijd nog gezien als elitaire sporten. We
schreven 24 augustus 1968 toen een vertegenwoordiging van een twintigtal enthousiastelingen
bij elkaar kwam in de huiskamer van toenmalig
wethouder Wim Berkelmans om te praten over
de mogelijkheid tot oprichting van een dameskorfbalclub. Daarover was men het al snel eens
en mede-initiator Wim Roozen werd de eerste
voorzitter van het daar gevormde bestuur.
De aanwezige vertegenwoordigers van de
Nederlandse Dames Korfbal Bond, de heren
Van Cromvoirt en Kok waren aangenaam verrast door het besluit. De verdere samenstelling
van het eerste bestuur was: Henk Akkermans
(secretaris), Nelly Kapteijns (penningmeester) en
de leden Mientje Groenendaal en Ria van Zelst.
Dit vijfkoppige bestuur nam meteen de eerste
besluiten: De naam van de GEstelse KOrfbalclub zou GEKO worden, de clubkleuren rood-wit
(rode shirts, witte rokjes) en het clubhuis/thuishonk Café Pas Buiten (Zus van der Meijden).
De binnentrainingen werden in de Christinahal
gehouden en daar werden ook de westrijden
voor de binnencompetitie gespeeld. De Rooms-
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Katholieke VoetbalVereniging “RKVV Sint-Michielsgestel” werd gastheer voor de buitentrainingen en buitencompetitie. Zij stelde een veld
beschikbaar en de dames mochten ook gebruikmaken van kleed- en doucheruimtes. Als eerste
trainer werd Dhr. van Osch aangesteld en GEKO
schreef zich meteen in voor zowel de veld- als
de zaalcompetitie.
De bondsman, Dhr. van Cromvoirt gaf, middels
een diapresentatie, nadere uitleg over de spelregels. Het spel stond op de wagen.

Wim Roozen

Wim Berkelmans

24 mei 1935 –
27 november 1972

18 april 1930 –
27 februari 2012

Geboren in Diessen
kwam hij, samen
met zijn vrouw Mia
van den Wildenberg,
begin jaren zestig in
Sint-Michielsgestel
wonen, aan de Van
de Kerkhoffstraat. Hij was benoemd tot leraar
handelskennis aan het Instituut voor Doven
(IVD). Maar alleen dat leraarschap was voor
Wim te weinig. Al snel startte hij een handvaardigheidscursus voor kinderen en volwassenen en begon hij een handelsavondschool
waar men het middenstandsdiploma en later
ook het praktijkdiploma boekhouden kon
behalen.
Samen met Jan Minkels richtte hij de politieke groepering Minkels/Roozen op en
beiden kwamen zij in de gemeenteraad.
Ook maakte Wim deel uit van de toenmalige Jeugdraad, een overlegorgaan van de
jeugdverenigingen. Hier werd het idee van
de Gestelse Vlooienmarkt ontwikkeld en in
1967 omgezet in daden. De opbrengst kwam
en komt nu nog steeds ten goede aan de
Gestelse jeugd.
Wim zag vanuit zijn woonkamer de nieuwe
sportzaal verrijzen. Wellicht een reden om ook
kartrekker te worden bij de oprichting van de
badmintonclub en de korfbalclub GEKO
Bestuursfuncties te over en soms wellicht tijd
tekort voor deze duizendpoot. Daarom besloot
hij in april 1972 het voorzitterschap van GEKO
te beëindigen.
Op 27 november van datzelfde jaar kwam
Wim tragisch om het leven bij een autoongeval op de Bosschebaan. Gestel was een
prominent figuur armer. Hij liet Mia en vier
kinderen achter.

Geboren en getogen
Gestelnaar, zoon uit
een bakkersgezin
van zeven aan de
Nieuwstraat, was al
jong sociaal actief.
Reeds in 1949 was
hij medeoprichter van de Gestelse tafeltennisvereniging “TTV De Zwaantjes”.
In 1962 ging Wim de politiek in. Hij sloot zich
aan bij Groep van Weert die met één zetel in
de raad kwam. Bij de verkiezingen van 1966
kreeg deze groepering 4 zetels en Wim werd
meteen wethouder sport- en jeugdzaken,
recreatie en cultuur. Gestel werd spoedig een
nieuwe sportzaal en, mede door een gunstige
nieuwe subsidieregeling, ook nieuwe sportclubs rijker. Hij was medeoprichter van korfbalclub GEKO en turnvereniging Ravenschot.
Ook bij carnavalsvereniging “De Bokkenrijders” stond hij mede aan de wieg.
Wim bleef 12 jaar aaneen wethouder, eerst
dus voor Groep van Weert, daarna 4 jaar voor
Gestel 1 en tenslotte voor de door hemzelf opgerichte groepering Gestels Belang.
In 1994 keerde hij nog korte tijd terug als
wethouder grondgebiedzaken maar hij gaf
na 7 maanden het stokje over aan Jozef van
de Donk. In 1995, naar aanleiding van de op
stapel staande gemeentelijke herindeling,
nam Wim afscheid van zijn Gestels Belang en
nadat bleek dat er geen animo was voor een
zelfstandige ouderenpartij nam hij, na ruim 29
jaar raadslidmaatschap, ook afscheid van de
Gestelse politiek.
In 2007 vierde hij samen met zijn vrouw Mien
Raaijmakers de Gouden bruiloft. Wim overleed op 27 februari 2012.
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De aanvangsfase
In haar eerste seizoen 1968-1969 stroomde
GEKO in in de derde klasse met één seniorenteam. Bij de eerste subsidieaanvraag was er al
sprake van 21 leden, waarvan 2 “buitendorps”,
nl. uit Den Dungen. Voor deze twee kreeg men
uiteraard geen subsidie! Gedurende dit eerste seizoen groeide het ledenaantal gestaag.
Vandaar dat in seizoen 1969-1970, met reeds
43 leden, naast de senioren ook de junioren en
aspiranten aan de competitie gingen deelnemen.
Vanwege de goede resultaten werd het seniorenteam een klasse hoger ingedeeld. De nieuwe
trainer, de heer Banninck kon vol aan de bak.

Dit alles leidde bij gastheer RKVV soms tot
problemen. Ook de voetbalclub groeide. Dus ook
daar meer teams in competitie en dat betekende
meer thuis wedstrijden. Daardoor was er helaas
voor GEKO soms geen plaats en tijd en moesten
wedstrijden uitgesteld of afgelast worden. Een
onbevredigende situatie en daarom klom voorzitter Wim Roozen in de pen. Hij verzocht het
gemeentebestuur mee te denken met de toch
wel al gewortelde korfbalclub om een oplossing
te vinden. De train- en speelomstandigheden
werden steeds moeilijker en dus de behoefte
aan een eigen accommodatie steeds groter.
Dit had echter niet meteen resultaat. Nog twee
seizoenen bleef RKVV gastheer, totdat een
mooie oplossing uit een andere hoek kwam. De
Christofoorparochie had bij haar basisschool
De Wilberthof nog een mooi terrein liggen, met
het oog op mogelijke groei in de toekomst. Daar
was GEKO voorlopig van harte welkom. En
zodoende speelde men seizoen 1972-1973 op
een “eigen” veld. Een mooie bijkomstigheid was
dat aan het einde van dat seizoen ook het eerste
kampioenschap gevierd mocht worden. De aspiranten, onder de bezielende leiding van Ria van
Zelst, eindigden bovenaan en de club kon feest
vieren.

De aanvankelijke maximale afmetingen van het speelveld voor senioren in de buitencompetitie.
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Ontstaan van korfbal
Korfbal is in 1902 bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. In
1900 moesten mensen hard werken om de
touwtjes aan elkaar te knopen en ook de
kinderen moesten werken. De Amsterdamse
Bond voor Lichamelijke Opvoeding (ABLO)
besloot dat gymnastiek een goed middel zou
zijn om de kinderen gezond bezig te laten
zijn en ze afleiding te geven. De onderwijzers
wisten echter niet goed hoe ze gymnastiekles
moesten geven. Daarom stuurde de ABLO onderwijzers naar cursussen in Zweden om ze
dit te leren. In 1902 werd Nico Broekhuysen
naar Nääs in Zweden gestuurd om een cursus
te volgen.
Hij ontdekte daar het spel Ringboll, een spel
in de open lucht. De spelers moesten een bal
door een ring gooien, die aan een paal van
3 meter hoog zat. Ringboll werd gemengd
gespeeld, wat toen in Nederland haast ondenkbaar was. De sporters werden verdeeld
over 3 vakken en ze mochten niet uit hun vak
komen. Nico Broekhuyzen paste Ringboll voor
Nederland aan. Hij paste de spelregels aan,
zodat kinderen ze konden begrijpen en de ring
werd een mand, waardoor je beter kon zien of
er gescoord was. Korfbal was geboren.

Een spelmoment uit een korfbalwedstrijd in de beginjaren. De man met de hoed, rechts op de foto, is de
scheidsrechter. Foto: archief KNKV Zeist.

Korfbal werd in korte tijd erg populair. Op 2
juni 1903 werd de Nederlandse Korfbalbond
opgericht, die in 1938 Koninklijk werd en landelijk erkenning en waardering kreeg. In 1920
ontstond de Christelijke Korfbalbond (CKB),
die geen wedstrijden op zondag speelde.
In de Nederlandse Dames Korfbal Bond
(NDKB), opgericht in september 1947, was
gemengd korfbal om godsdienstige redenen
ondenkbaar. In 1973 gingen de KNKB en de
CKB samen verder in het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Vanaf 1 januari

1994 is de dameskorfbalbond NDKB ook in
de KNKV opgegaan, maar dameskorfbal is als
aparte discipline blijven bestaan. Het wordt
vooral in Noord-Brabant, Limburg en een deel
van Gelderland gespeeld door ruim 10.000
leden. In totaal zijn er in Nederland ongeveer
100.000 korfballers.
Binnen- en buitencompetitie
Korfbal kent een veldcompetitie van 16 wedstrijden en een zaalcompetitie van 8 wedstrijden. De veldcompetitie kent twee helften: 8
wedstrijden van september tot en met november en 8 van maart tot en
met mei. In de tussenliggende maanden wordt
in de zaal een microcompetitie afgewerkt,
één wedstrijd tegen elke
poulegenoot.
Het speelveld in de zaal mat 40 x 20 meter
en was verdeeld in 2 vakken, een aanvals- en
een verdedigingsvak. In elk vak speelden 4
speelsters van beide teams. Als er tweemaal
gescoord was, wisselden alle speelsters van
vak; aanvalsters werden verdedigsters, de
verdedigsters werden aanvalsters. Als speelster moest je dus zoveel mogelijk “all-round”
zijn.
In de veldcompetitie werd aanvankelijk
gespeeld op een veld van maximaal 75 x 33
meter en minimaal 66 x 27 meter, met drie
vakken: aanvalsvak, middenvak en verdedigingsvak. In elk vak vier speelsters van
beide partijen. Ook hier werd telkens na twee
gescoorde doelpunten gewisseld van vak. De
aanval werd middenvak, het middenvak verhuisde naar de verdediging en de verdediging
werd aanval. Ook hier was dus “all-roundschap” dringend gewenst, maar toch was er
plaats voor enkele specialismen.
Omdat de bal altijd via het middenvak gespeeld moest worden waren daar vaardigheid
in vangen en werpen, inzicht en overzicht en
snelheid van passen van het allergrootste
belang. In het aanvalsvak was beheersing
van “scoren van grote afstand” goud waard,
evenals het “in het mandje leggen” van de
toegekende strafworpen. Een sterk en snel
middenvak bleek in de praktijk steeds van
doorslaggevend belang.
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Het eerste kampioenschap van GEKO kon in 1972
gevierd worden, toen de aspiranten kampioen werden.
Op de foto het kampioensteam. Op de wagen van links
naar rechts: Anita v.d.Ekart, Ine Hueber, Suze v.d. Bersselaar, Willia v.d. Bersselaar, Wilma v.d. Heuvel. Voor de
wagen van links naar rechts: Gerda Schelle, Tonnie van
Grinsven, Rieky Goossens, Connie Timmermans en Lia
Huijberts. (foto uit archief GEKO)

Een teamfoto gemaakt op het veld bij de Wilberthof aan
de Eikenlaan. Achterste rij van links naar rechts: Netty
Mosselman, Anbertien van Berkel, Nellie Donders, Henni
Wagenaars, Marij Foolen. Middelste rij van links naar
rechts: Mientje Groenendaal, Maria Roelofs, Henny
Schakenraad. Voorste rij van links naar rechts: Mirjam
van de Westelaken, Corrie van Son, Bea van de Loo,
Beppy van de Pol, Ine Sanders (†).

Op 1 oktober 1972 nam Corry (van Doremalen-) Wagenaars afscheid als speelster van GEKO. Zij werd door
voorzitter Piet van Son in de bloemetjes gezet, nadat
GEKO de afscheidswedstrijd tegen Alico uit Schijndel
met 5-1 had gewonnen.

Toen Anny van der Spank op 18 maart 1973 stopte als
speelster, speelde GEKO op haar terrein bij de Wilberthof
aan de Eikenlaan een wedstrijd tegen een herenteam.
De wedstrijd werd met 4-0 verloren.

Een mooi tijdsbeeld: De voorkant van het blad van
de dameskorfbalbond in het jaar waarin GEKO werd
opgericht. In het blad stonden de competitie-indeling, het
wedstrijdschema van die maand en de uitslagen van de
wedstrijden. Voor het seizoen 1969-1970 was het eerste
team van GEKO ingedeeld in de 3e klas van het district
Den Bosch. Het moest spelen tegen Irene (Gemonde),
Deuteren 2, Tovido (Esch), Never Down 4 (Vlijmen),
Dakowe 2 (?), BMC 2 (Berlicum) en JCH 2 (?).
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In de jaren zeventig van de twintigste eeuw lieten vrijwel alle verenigingen bij de notaris statuten opmaken. Dat was noodzakelijk om een volledige rechtsbevoegdheid te hebben en er voor te zorgen dat bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld konden worden. In oktober 1979 stelde ook GEKO nieuwe statuten vast en liet die door een notaris opmaken.
Een verschil met het eerder geldende huishoudelijk reglement was, dat de donateurs niet langer lid konden zijn.

GEKO was een actieve vereniging, met meer dan alleen
trainingen en competitiewedstrijden. Er werden kampweken georganiseerd voor de leden, kaartavonden voor de
ouders en korfbaltoernooien waar het hele dorp aan mee
kon doen. Dat leidde niet alleen tot aanwas van nieuwe
leden en extra inkomsten, maar ook tot sterke banden
binnen de vereniging en daarbuiten.
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VOORWAARTS!
Nieuwe voorzitter en nieuwe trainer
Dat kampioenschap heeft Wim Roozen niet
meer als voorzitter meegemaakt, want hij trad
nog voor het begin van dat seizoen af. Wim was
een drukbezet man, die vaak en veel initiatieven
nam of met raad en daad ondersteunde. Naast
zijn drukke gezin en zijn baan in het onderwijs
kon hij er niet steeds iets nieuws bij hebben. In
april 1972 trad hij af.
Een opvolger was echter al snel in beeld. Die
liep namelijk al altijd rond bij de club om handen spandiensten te verlenen. En thuis hoefde hij
geen toestemming te vragen, want echtgenote
Nellie deed hetzelfde. Hofleverancier en supporter Piet van Son was bereid de hamer over te
nemen. Dit was een relatief kleine extra tijdsinvestering, want met zes korfballende dochters
was Piet er toch altijd al.
Een van de eerste daden van het nieuwe
bestuur was de benoeming van een nieuwe
trainer. De heer Cor Hasselman, Gestelnaar en
gymnastiekleraar, nam de schone taak op zich
en zou dit een zevental jaren blijven doen. In
alle rust kon GEKO gaan groeien, hoewel,……
rust?
Nieuwe accommodatie
Door de groei van De Wilberthof moesten er
twee klaslokalen bijgebouwd worden. Wat er
van het veld van GEKO overbleef, werd door de

Om nieuwe ruimte te vinden liep GEKO in 1974 mee in
de carnavalsoptocht. Op deze foto zijn herkenbaar, van
links naar rechts op de voorgrond: Ria van Zelst, Connie
Timmermans, Els Roelofs, Bea van de Loo, Bep van de
Pol, Ine Sanders (†). De naam van het meisje rechts is
nog onbekend. (foto uit archief van GEKO)
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bond afgekeurd, omdat het te klein was. Halverwege de buitencompetitie moest de korfbalclub
verhuizen naar een andere locatie. De leden
zorgden voor een ludieke “zoekactie”. Zij liepen begin 1974 als carnavalsgroep mee in de
optocht en vroegen zo aandacht voor het snel
naderende probleem. Het bleek een schot in de
roos. De aandacht van de Fraters van De Ruwenberg werd er door getrokken en snel daarna
liet frater van Pelt namens hen weten dat GEKO
van harte welkom was op hun mooie sportvelden.
Geen gebrek aan velden dus, maar een kleedaccommodatie was helaas niet aanwezig, laat
staan een doucheruimte of een kantine. Aanvankelijk nam GEKO voor nood intrek in een
stenen “bakhûske” aan de Dommel. Hoewel dat
vlak bij de velden stond, kozen de speelsters
er toch voor om thuis te douchen. De thee voor
onder de rust moest ook van thuis meegebracht
worden, “want ge kost ‘r nog gin bèkske koffie zette”. De creatieve dames hadden al wel
snel een mooie, passende naam bedacht: op
18 augustus 1974 werd het officieel tot Gekotje
gedoopt.
Niet lang daarna werd een houten bouwkeet
geplaatst met twee kleedhokken en een opslagruimte voor materialen, maar wel zonder stromend water en elektra. Het thee- en doucheprobleem bleef. En dus ook de naam. Het relatieve
voordeel van deze omstandigheden was, dat het
bestuur van de alsmaar groeiende vereniging
niet tevreden achterover kon leunen. Er moest
garen op de klos komen.
En dat kwam er. Ook voor het gemeentebestuur
was het inmiddels duidelijk dat GEKO daadwerkelijk bestaansrecht had en dus recht op een
eigen plekje. Men hoefde daarvoor niet lang en
zeker niet ver te zoeken. Bij buurman de “Kleine
Ruwenberg” was ruimte genoeg voor zowel
speelvelden als een kleedaccommodatie; een
toplocatie! Uitnodigend, in het zicht langs de
doorgaande weg, verscheen in het voorjaar van
1977 aan de Nieuwstraat een mooie sportvoorziening. Een houten clubgebouw met het nodige
comfort en een paar prachtige sportvelden. Op
10 april 1977 werd, tot ieders tevredenheid, het
nieuwe complex feestelijk geopend door wet-

Piet van Son
10 december 1923 – 21 januari 2007
Geboren in Den Bosch. Het gezin van Bart
van Son verhuist in 1930 naar de Hoog-straat
in het Maaskantje. Vader verdient daar de
kost als “groentenboer”. Piet gaat in Den
Dungen naar de Jozefschool. Na zes jaar wil
Piet graag ambachtsman worden, smid-bankwerker, maar dat gaat niet door. “Dat mocht
niet van de pastoor”. Daarom gaat hij mee
met zijn vader op de groentenwagen of wordt
hij opgeroepen als noodhulp bij de plaatselijke
bakker. Op 16-jarige leeftijd gaat hij werken bij
Jansen de Wit in Schijndel als kousenvormer.
“Ik had dagelijks 124 plastic damesbenen om
mij heen waar een machine telkens automatisch kousen aan deed”.
Piet is buiten zijn werk ook heel actief. Hij is
lid van de Katholieke Arbeidersjeugd (K.A.J.)
in Den Dungen. Daar doet hij, naast hardlopen, aan toneel en declameren. Ook aan
voetbal heeft hij zijn hart verpand. Bovendien
speelt hij vanaf zijn 18e jaar ook de rol van
Sint-Nicolaas en zal dit “zijn leven lang” blijven
doen.
In 1942 wordt Piet te werk gesteld in Duitsland. Na 7 maanden volgt het tweede korte
verlof, maar Piet keert niet terug; hij duikt
onder bij een kennis in Den Dungen. Na de
oorlog gaat hij weer verder bij “De Sok”.

Nellie
Niet lang daarna leert hij, middels een vooropgezet trucje, Nellie van Pinxten kennen.
Zijn vriend Kees had kennis aan Leentje van
Pinxten. Hij maakte voor de verlegen Piet een
afspraak om een potje te dammen tegen de
vader van deze dames. “Opa” wint de partij en
Piet het hart van Nellie. Na 2 jaar verkeringstijd trouwen in 1952 op 13 augustus zowel
Kees en Leentje als Piet en Nellie. Zij gaan
bij Nellie thuis aan de Krommeweg inwonen. Daar worden Wil, Coby, Corrie en Huub
geboren. Samen met een broer van Nel en
met veel hulp van familie en vrienden wordt
aan de Robert Baeldestraat een “twee-onderéén-kapper” gebouwd. Eind 1958 is de klus
geklaard. Op dit adres worden Thea, Mirjam,
Jolande, Ad en Pieternel geboren. Achter het
huis wordt een royale moestuin aangelegd
waarin ook plek is voor kippen en konijnen. Al
met al is het hard en veel werken, zowel binnen- als buitenshuis.
GEKO
Dit vermindert zeker niet als blijkt dat ook alle
kinderen “besmet” zijn met het sportvirus. Alle
zes de meiden gaan korfballen en de zoons
trappen of slaan tegen de bal bij RKVV en bij
de Gestelse Volleybalclub (GEVOK).
“Ach” dachten Nel en Piet, “dan kunnen we
zelf net zo goed ook mee gaan doen, want
we zijn er toch”. En zo geschiedt; Nel gaat
korfballen bij de recreanten en Piet gaat naast
zijn voorzitterschap en wedstrijdsecretariaat
ook een team leiden, trainen, en fluiten. Zeker
vermeldenswaard: thuis worden de gebruikte
sportspullen keurig gewassen en gestreken
om er de keer daarop weer pico bello uit te
zien. Ook zit Nel dagenlang achter de naaimachine om de korfbalrokjes op maat te maken.
De zoons worden als “vrijwilligers” voor handen spandiensten bij GEKO ingeschakeld;
fotograaf, bestuurslid en materiaalman, er is
genoeg te doen.
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houder en grondlegger Wim Berkelmans. GEKO
stond op eigen benen!
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Op naar de top
De “vrije vogel” GEKO zat boordevol energie, zeker nadat ook het sportieve verenigingsjaar werd
afgesloten met het kampioenschap in de eerste
klasse en promotie naar de overgangsklasse.
Vol vertrouwen ging men de toekomst in. De
nieuwe omstandigheden nodigden uit tot nieuwe
initiatieven. Zo werd in 1978 een recreantenteam
opgericht, werd het kampioenschap behaald in
de zaal, met promotie naar de hoofdklasse en
steeg het aantal leden naar ruim 200. Vooral de
jeugd wist de weg naar GEKO te vinden.
Op het veld speelde het eerste team drie jaar
in de overgangsklasse. Maar ook daar bleek
dat GEKO over een uitzonderlijk getalenteerde,
jeugdige groep speelsters beschikte. Hier liepen
toppers rond die er voor elkaar en voor de club
voor wilden gaan. Op 13 april 1980 werd, onder
leiding van Theo van den Heuvel, thuis tegen
YES op overtuigende wijze met 9 – 3 de titel
binnengehaald en werd, ook op het veld, promotie naar de landelijke hoofdklasse een feit. Een
ongekende, succesvolle periode brak aan.

Nog niet alles
Deze duizendpoot was naast dit alles ook nog
politiek actief bij eerst de K.V.P en later het
C.D.A., waarvan 8 jaar in de raad, collectant en
koster van de Michaëlkerk, Sinterklaas voor verenigingen, vakbondsman van de NKV, bestierde
de CVB-bank, regelaar van de bedevaart naar
Kevelaar, bezorger van het Gestels Nieuws,
betrokken bij de vlooienmarkt, organisator van
de jeugdzeskamp en het familie-/husseltoernooi
op Koninginnedag
Daarom ook werd hij terecht meerdere keren in
de bloemetjes gezet: Hij werd in 1978 gehuldigd
als “Sportfan” van de gemeente Sint-Michielsgestel, kreeg samen met zijn Nel in 1990 van de
NDKB de Cor Waayersbokaal voor hun tomeloze inzet voor het dameskorfbal, werd op 6 april
1993 ridder in de orde van Oranje Nassau, werd
in 1989 Zilveren-Dorsvlegeldrager in de regeerperiode van “’t Rèfke”, kreeg in 1997 de gouden
Bondsspeld bij zijn 25-jarig voorzitterschap en
ontving de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici in november 1999.
Een mens kan wat doen in zijn leven!
Piet overleed 21 januari 2007. Zijn Nellie
voegde zich weer bij hem op 20-12-2012.

Het busje
In 1969 treedt Piet in dienst van een metaalbedrijf in hang- en sluitwerk Groenendaal-Van
den Berg uit Oss en na faillissement nog bij de
leverancier van metalen Schadebo. Hierdoor
krijgt hij de beschikking over een Volkswagenbusje en wordt de wereld plotseling een stuk
groter. Werden de vakanties vroeger doorgebracht met picknicken in de Gemeentebossen
of fietsen naar de Drunense duinen, nu hoeven
er maar banken in het busje geplaatst te worden en het hele gezin kan op route.
En wat te denken van het vervoer naar de
uitwedstrijden? Piet wordt ook nog chauffeur
van het eerste team bij uitwedstrijden. In de
dichte bedrijfswagen van zijn werkgever werden in het weekend losse busbanken geplaatst
en de taxi was gereed. De TomTom bestond
nog niet en dat was ook niet nodig. Vanwege
het omschreven vervoermidel reed Piet altijd
“binnendoor”, ofwel over landwegen. Dat bleek
vaak niet de kortste weg, zeker niet als hij
weer eens zeker wist dat hij niet linksaf, maar
rechtsaf moest. Gelukkig kwamen ze vrijwel
altijd keurig op tijd, maar soms echt op het nippertje.

Met het busje van Groenendaal reed Piet niet alleen
voor GEKO. Op deze foto is hij op pad met het K.M.G.,
het Katholiek Meisjesgilde. (foto uit archief familie van
Son)

Voorzitter Piet van Son was niet te beroerd om zich
“als ezel” te laten bekogelen met scheerschuimtaarten.
Voor zijn club had hij alles over.

Den Heertgang jaargang 24, februari 2018 |

11

In de zaalcompetitie promoveerde GEKO in 1978 naar
de hoofdklasse. Staand van links naar rechts: trainer
Cor Hasselman (†), Connie Timmermans, Bernadette
Haerkens, Rieky Goossens, Henni Wagenaars (aanvoerdster), Sjan Timmermans, Jolande van Son (†) en
Franka van der Donk. Zittend van links naar rechts: Anjo
Broeren, Bea van de Loo, Thea van Son, Corrie van Son,
en Wilma van den Heuvel. De gemiddelde leeftijd van
de speelsters was toen, volgens een krantenbericht 17,5
jaar. (foto uit archief van GEKO)

Het team dat in 1975 het eerste kampioenschap behaalde sinds GEKO naar de Ruwenberg was verhuisd.
Trainer Cor Hasselman (links) en hoofdsponsor Jacques
Hoogheuvel flankeren de speelsters.

De zelfwerkzaamheid bij GEKO was groot.
Zo tekende een van de leden de omslag van
het boekje met de kerkdienst waarmee de
viering van het tienjarig bestaan van GEKO
werd gevierd.
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De opstelling voor een korfbalwedstrijd ziet er een stuk
eenvoudiger uit dan voor een voetbalwedstrijd. Twaalf
speelsters verdelen over drie vakken en aangeven wie
de vrije- en strafworpen gaat nemen. Het maken van
zo’n opstelling vraagt natuurlijk wel het nodige denkwerk,
vooral omdat de speelsters in elke wedstrijd een paar
keer van vak veranderen.

Een strafworp tijdens een wedstrijd van GEKO op de
Ruwenberg.

In 1980 promoveerde het eerste team van GEKO in de veldcompetitie naar de hoofdklasse. Achterste rij van links
naar rechts: trainer Theo van den Heuvel, Sjan Timmermans, Bernadette Haerkens, Connie Timmermans, Els van der
Heijden, Rieky Goossens, Wilma van Gerwen, Jolande van Son(†), Franka van der Donk, Piet van Son(†). Voorste rij
van links naar rechts: Anjo Broeren, Cynthia Langenhuizen, Ria van den Brand, Wilma van den Heuvel, Lenie Haerkens,
Mirjam van Son, Thea van Son, Corrie van Son. (foto uit archief van GEKO)
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EEN GLANSRIJK DECENNIUM: 1980 – 1990
De zaalcompetitie
Na de promotie in 1978 naar de hoofdklasse
wisten de GEKO-dames zich al snel aan te
passen aan dat nieuwe niveau. Trainer Cor
Hasselman wist nog steeds de juiste snaren te
raken. Zijn meiden vlogen voor hem door de
zaal. Schijnbaar moeiteloos handhaafde GEKO
zich, met het stiekeme gevoel van uitzicht op
nog iets mooiers. Gezien de jeugdige leeftijd
en de potentiële kwaliteiten mocht men zelfs
dromen van meer. Onder de bezielende leiding
van de nieuwe trainer Ger van Herpen kwam
deze droom uit. Na het winterseizoen 1981-1982
werd in de zaal de eerste landstitel veroverd. En
het zou niet de laatste zijn; maar vanzelf ging het
zeker niet.
Na de droom van 1982 kwam namelijk de nachtmerrie van 1984. GEKO speelde uitstekende
wedstrijden en streed mee om de titel toen het
weer en de techniek spelbreker werden. Op 23
januari kwamen de dames door autopech en
gladheid te laat aan bij tegenstander “De Klimroos” in Hoogeloon. Een reglementaire 5 – 0
nederlaag was het gevolg. En of de druiven al
niet zuur genoeg waren, werden de dames, vanwege de overweldigende publieke belangstelling, vriendelijk doch dringend verzocht wel een
halve vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Het
tekent de goede onderlinge sfeer dat dit ook echt
gebeurde. Een later protest bij de bond vanwege
“overmacht door de geschetste omstandigheden” werd onverbiddelijk naar de prullenbak
verwezen. GEKO kon haar tweede landstitel
wel op de spreekwoordelijke buik schrijven. Dit
schreeuwde om revanche!
En die kwam er. Zowel in 1985, onder leiding
van Hans Hagen, als in 1986, weer onder
leiding van Ger van Herpen werd de landstitel
behaald. Een genoeglijke bijkomstigheid was
dat de bond op zoek moest naar een nieuwe
wisselbeker, want na het derde landskampioenschap bleef de bokaal definitief in de prijzenkast van GEKO.
De veldcompetitie
Na de promotie naar de Landelijk Hoofdklasse
in 1980 had het jeugdige team van GEKO
enkele seizoenen nodig om ook op dat niveau
te kunnen acteren. Juist door de vele talentvolle dames was doorgroei naar een hoger peil
een kwestie van tijd. Aan inzet, prestatiedrang,

14 | Den Heertgang jaargang 24, februari 2018

vriendschap, opofferingsgezindheid en positieve
mentaliteit geen gebrek. Dat zat wel goed bij die
meiden. Het ging eigenlijk vooral om handelingssnelheid en fysieke doorgroei.
In de seizoenen 1980-1981 en 1981-1982 werd
zeer verdienstelijk gepresteerd. Nooit werd het
team “weggespeeld” en het zelfvertrouwen bleef
groeien. De speelsters proefden bij zichzelf dat
er ook nu weer uitzicht was op iets heel moois.
Het zaalkampioenschap van 1982 inspireerde
enorm. Er ontstond een honger naar meer. “Dit
willen we ook op het veld, kampioen worden”.
Het geloof in eigen kunnen werd steeds vaster.
Trainer Ger van Herpen wist hier prima op in te
spelen. Hij wist de teamgeest te versterken en
kon daardoor de juiste dames op de juiste plekken zetten.
De beginopstelling was in zijn ogen van cruciaal
belang voor het verloop van een wedstrijd. Hij
kon het team ervan overtuigen, welke opstelling
daarvoor de beste was: starten met de beste
aanvallers, de beste middenspelers en de beste
verdediging. De dames zelf voegen daar nu
aan toe, dat vooral het middenvak van GEKO
destijds van uitzonderlijke klasse was en dat iedereen dat zeer wist te waarderen; geen na-ijver,
maar saamhorigheid!

1982. Voor de eerste keer landskampioen in de zaal.
Staand van links naar rechts: Voorzitter Piet van Son(†),
Connie Timmermans, Sjan Timmermans, Mirjan van
den Heuvel, Franka van der Donk, Jolande van Son (†),
trainer Ger van Herpen. Zittend van links naar rechts:
Henny van der Heijden, Wilma van den Heuvel, Els van
der Heijden, Thea van Son, Anjo Broeren. (foto uit archief
van GEKO)

Trainer Ger van Herpen aan het woord

Trainer Ger van Herpen wordt tijdens een kampioensfeest in café Pas Buiten vereerd met een karikatuur.

“Voorjaar 1981 kreeg ik een telefoontje van
Dhr. Van Son of hij even langs mocht komen.
Natuurlijk stemde ik daarmee in, want ik had
al mijn idee waarom. Hij viel zogezegd met de
deur in huis: “Ik ben door mijn bestuursleden
gevraagd om contact met jou op te nemen

met de vraag of jij onze nieuwe trainer zou
willen worden.” Zonder enige aarzeling heb ik
daar “Ja” op gezegd en heb daarvan tot op de
dag van vandaag geen minuut spijt gehad.
Piet van Son heeft daarna zijn bestuur ingelicht en ook de selectie van speelsters bij
elkaar geroepen. De mededeling dat er een
nieuwe trainer was aangesteld ontlokte bij
één van de speelsters de opmerking: “Ik geef
er niks om wie het is, als het Ger van Herpen
maar níet is”. Er viel even een doodse stilte
toen bleek dat die het juist wél was, gevolgd
door de opmerking: “Dan…, nou ja, misschien
valt hij toch wel mee”.
Na mijn kennismakingsgesprek met de speelstersgroep gingen we samen fanatiek het
nieuwe seizoen tegemoet. De goede klik was
er eigenlijk van minuut één en dus kon succes
niet uitblijven. In mijn trainersperiode van 4
jaar werden drie buitentitels en twee zaaltitels binnengehaald door het vlaggenschip
van GEKO en de andere teams brachten
het totaal aantal kampioenschappen in deze
periode op 11.
Werkelijk een prachtige herinnering aan
deze mooie club. Iets om nooit te vergeten.
Het heeft mij zelfs pijn gedaan toen ik in de
krant las dat GEKO ter ziele was. Ik wens alle
GEKO-mensen nog het allerbeste voor de
toekomst. Jullie hebben mijn leven verrijkt.
Nogmaals dank daarvoor. Het ga jullie goed.”
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En zo geschiedde het dat GEKO vier jaar achtereen, van 1983 tot en met 1986, de nationale
veldtitel dameskorfbal wist te veroveren, drie
keer onder leiding van Ger van Herpen en een
keer onder trainer Hans Hagen. In 1983 leden
de dames slechts 5 verliespunten in 16 wedstrijden. Na een stevige overwinning van 5 – 1 op
Concordia uit Sint-Oedenrode stond de versierde kar klaar om de kampioenen van de Kleine
Ruwenberg naar feesthonk café Pas Buiten (Zus
van der Meijden) te brengen. Op 11 juni werd in
sporthal Theereheide de drukbezochte kampioensreceptie gehouden.
In 1984 was de titelstrijd een stuk spannender.
Het kwam aan op de laatste competitiewedstrijd.
GEKO wist zelf de wedstrijd te winnen en via
een speciale draadloze verbinding werden ze
op de hoogte gebracht van het gelijke spel van
Vessem tegen Swift. De polonaise kon gelopen
worden.

Met medewerking van de gemeente en veel zelfwerkzaamheid door vrijwilligers kwam er in 1985 een stenen
clubgebouw bij het korfbalveld op de Kleine Ruwenberg,
met kleedkamers, vergaderruimte en een kantine. (foto
uit archief GEKO)

In 1985 was het een meer dan gedenkwaardige
laatste competitiewedstrijd tegen Concordia.
De titel was vooraf al binnen want concurrent
Fortuna had gelijkgespeeld. Een relaxte showwedstrijd was in ieders gedachte, maar het liep
totaal anders. Franka Schouten werd na een
serie fikse overtredingen uit het veld gestuurd.
Trainer/coach van Herpen ging, na enkele zeer
gepeperde kreten, even elders zijn vertier zoeken om zo weer bij zinnen te komen. Na de smadelijke nederlaag nam voorzitter Piet van Son resoluut het heft in handen. Hij gaf de trainer een
stevige reprimande en wist daarna de verhitting
van de gemoederen tot aanvaardbare proporties
terug te brengen. Licht ontgoocheld werd de titel
alsnog gevierd. Het mooie was weer wel, dat dit
kon gebeuren in het eigen, stenen honk op de
Kleine Ruwenberg. Wethouder Wim Kapteijns
opende het nieuwe onderkomen met een rake
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worp door de korf. De kampioensreceptie kon
beginnen. De kampioenswisselbokaal werd definitief eigendom van GEKO en kreeg een mooi
plekje. Maar wel nam trainer Ger van Herpen, na
zijn dubbel, afscheid van zijn dames.
De nieuwe trainer Hans Hagen tapte, volgens
de speelsters, uit een heel ander vaatje. En
misschien was deze verandering juist wel goed.
GEKO ging ongeslagen de wintercompetitie in,
16 punten uit 8 wedstrijden, veroverde op 23
februari 1986 de zaalkorfbaltitel met 13 uit 8 en
leed op het veld daarna pas op 27 april haar
eerste puntverlies met een 4 – 4 tegen Klimop.
Op 15 mei werd in een uitwedstrijd concurrent
Concordia verslagen en was de vierde veldlandstitel een feit. Ook voor deze trainer dus
een dubbel. Hij gaf echter aan dat hij niet altijd
met vol plezier had kunnen werken. Er was zijns
inziens sprake van verzadiging bij de speelsters.
Zijn aangepaste speelstijl werd niet voldoende
opgepikt. Er werd teveel naar anderen geluisterd
en hij voelde zich regelmatig in zijn hemd staan.
“Die mentaliteit strookt niet met mijn gedachten”.
Hans bood op het laatste moment zijn ontslag
aan en GEKO kwam weer onder leiding van Ger
van Herpen.
Deze vierde achtereenvolgende landstitel en
vooral de overheersende sterkte van GEKO ’s
middenvak hebben er substantieel aan bijgedragen dat men bij de Nederlandse Dameskorfbalbond (NDKB) ging overwegen ook het
veldkorfbal in twee vakken te gaan spelen. Het
middenvak zou dan verdwijnen en er zou 8
tegen 8 gespeeld moeten gaan worden. Enkele
jaren later werd deze verandering doorgevoerd.

Onder het toeziend oog van voorzitter Piet van Son opent
wethouder Wim Kapteijns het nieuwe clubgebouw van
GEKO. (foto uit krantenartikel, archief GEKO)

Jolande van Son
22 april 1962 30 juni 1998

Van alle zussen de
speelster met het
meeste talent en met
een groot aandeel in
de vele landskampioenschappen. Zij
was een bovenmatig allround korfbalster maar wist vooral de
korf heel vaak te vinden. Een “spits” zonder
weerga. Daarom ook werd ze op 22 februari
1991 uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar
in de gemeente Sint-Michielsgestel. Jolande
trouwde in 1985 met Ben van de Bogaard en
werd moeder van een schattige meisjestweeling. Helaas werd bij haar al op jonge leeftijd
lymfklierkanker geconstateerd. Deze wedstrijd
kon zij, ondanks al haar knokken, niet winnen.
Zij overleed op 36-jarige leeftijd. Ben zat er
alleen voor.

Een spelmoment uit een willekeurige wedstrijd van GEKO
in de zaal.

In januari 1982 sierde een foto met Jolande van Son
de omslag van het bondsblad van de Nederlandse
Dameskorfbalbond. De horizontale lijnen zijn een
gevolg van de voorgelijmde pagina van het fotoboek,
waarin de foto is geplakt. (foto uit archief GEKO)
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Verzadiging
Een speelster zei: “Ik ben wel blij, maar het
wordt allemaal zo gewoon. De spanning is er
eigenlijk af en daardoor de uitdaging.” In de korfbalwereld kwam een ware trainerscarrousel op
gang, zeker nadat de bond had geconstateerd
dat over het algemeen genomen het spelpeil
behoorlijk gedaald was.
En GEKO? Het eerste team start de nieuwe
competitie 1986-1987 met winst, gelijkspel en
verlies en gaat als derde de binnencompetitie in:
8 wedstrijden gespeeld, 12 punten. In de zaal
moeten ze de eer laten aan Rosolo en eindigen
met 13 uit 8 als tweede. Op het veld trekken
ze de lijn door. Geen superioriteit meer, maar
wel goed voor een derde plek met 23 uit 16. In
de jaren die volgen wordt GEKO 1 langzamerhand van superieur landskampioen weer een
doorsnee korfbalteam. De gouden generatie,
een toevallig groot aantal talentvolle speelsters,
klimt in jaren, groeit als mensen en verruimt de
blikken. Verkering, huwelijk, kinderen en verzadiging nemen langzaamaan de overhand.

Het verleden was fantastisch, de toekomst
ongewis. GEKO moest weer gewoon lekker
mee gaan doen en knokken voor ieder punt
om zo het hoofdklasserschap steeds veilig te
stellen. Ze dóen het en zelfs meer dan dat. De
ingevoerde verandering op het veld, van drievakskorfbal naar tweevaksspel en de nieuwe
competitieopzet pakten voor GEKO goed uit.
De nieuwe generatie had de veranderingen snel
onder de knie. De competitie 1989-1990, onder
leiding van Pieter Veldhuizen leverde een onverwacht resultaat op. GEKO mocht als kampioen
van de hoofdklasse A een beslissingswedstrijd
om de landstitel spelen tegen de kampioen van
hoofdklasse B, Swift uit Velden. Dit gebeurde
op neutraal terrein. Op 4 juni 1990 speelden
onze dames voor een duizendkoppig publiek
in Veghel dit overheerlijke toetje. Het eerste
verdedigingsvak stond als een huis, terwijl in het
aanvalsvak uitblinkster Jolande van Son twee
keer wist te scoren. Zoals bekend moest er dus
van vak gewisseld worden. En jawel, met de rust
stond het 2 – 2. Na rust scoorde Jolande nog
twee keer, terwijl Mirjan van den Heuvel nummer vijf in het mandje legde. GEKO ’s achtste
landstitel was een feit. De hele club was weer
apentrots, maar ook heel realistisch.
“Resultaten behaald in het verleden zijn geen
garantie voor de toekomst”. En dat kwam meer
dan uit. Langzaamaan werd het minder met het
vlaggenschip van GEKO. Door verdere verjonging werd handhaving in de hoofdklasse A
een steeds moeilijkere opdracht. Aan het einde
van competitie 1991-1992 viel het doek voor
veldhoofdklasser GEKO; voor de zaal gebeurde
hetzelfde op 7 februari 1993. Na dertien jaar
hoofdklasserschap werd een gedenkwaardige
periode afgesloten.

Trainer Pieter Veldhuizen ging op de schouders toen
GEKO in 1990 voor de vijfde en laatste keer landskampioen werd in de veldcompetitie.
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De landskampioenen dameskorfbal 1980-1991. (bron:
Wikipedia)

Gerechtelijke procedure
Het veld van GEKO lag op een mooie zichtlocatie, hetgeen een groot aantal nieuwe leden
op bleek te leveren. Om laagdrempelig te
blijven en het stijgen van de kosten te compenseren stelde men een sponsorcommissie in.
Pieter van den Brink en Amy Heessels gingen
voortvarend te werk. Aanvankelijk organiseerden zij een sponsorloterij waarmee sponsoren
het recht op shirtsponsoring van het eerste of
tweede team konden winnen.
Later ging men over op sponsoring door “verkoop” van reclameborden langs het hoofdveld.
Hiervoor werd op 19 augustus 1995 vergunning aangevraagd bij de gemeente. Toen de
bezwarentermijn van 6 weken was verstreken
werden de borden keurig geplaatst. Maar alsnog kwamen er bezwaren van buurtbewoners
tegen deze “horizonvervuiling”. Al snel bleek
dat van gemeentewegen de vergunningverlening niet gepubliceerd was. Dit geschiedde
alsnog en de onafhankelijke gemeentelijke
commissie van beroep en bezwaar verklaarde
de bezwaren alsnog ontvankelijk. Er werd
geen nieuwe vergunning meer afgegeven. Het
bezwaar dat door GEKO daartegen weer werd
ingediend werd door de commissie op argumenten afgewezen.

Een juridische strijd werd ingezet want de
korfbalclub zou toch ergens een schadeclaim
neer moeten kunnen leggen. De club had
immers met een tiental sponsors vijfjarige
contracten afgesloten en zou, bij in gebreke
blijven, niet alleen inkomsten mislopen, maar
ook nog eens schadevergoeding moeten
betalen. De gemeente sommeerde, op straffe
van een dwangsom, de borden op te ruimen.
GEKO begon hiertegen een rechtszaak die via
een voorlopige voorziening soelaas bood. De
borden mochten voorlopig blijven staan.
In de aangespannen bodemprocedure wees
de rechter het vergunningsverzoek echter af,
waarna enkel de gang naar de Raad van State
nog mogelijk was. Ook deze weg werd bewandeld en helaas voor GEKO werd ook hier hun
verzoek afgewezen. De borden moesten weg.
Voor een van de bezwaarmakers, oud wethouder Wim Pennings, aanleiding om aan GEKO
zijn excuses aan te bieden, “want zo had ik
het niet bedoeld”. Pieter van den Brink, die als
juridisch adviseur GEKO al die tijd terzijde had
gestaan, heeft het als een boeiend, maar ook
eerlijk proces ervaren. “Zo lopen immers de
rechtslijnen in ons land”.
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Het laatste landskampioenschap werd in 1990 gevierd.
Deze foto werd gemaakt voor
café Pas Buiten (Zus van der
Meijden). Staande van links
naar rechts: Jolande van Son,
trainer Pieter Veldhuizen, Willeke Groenendaal, Piet van Son,
Janine Roozen, Wilma van Gerwen, Miranda Huijberts, Marja
van der Heijden, Marieke van
Grinsven, Wendy van Boxtel,
Greet van de Westelaken, Connie Timmermans, Franka van
der Donk, Sjan Timmermans,
Marietje van Boxtel, Peter van
Wordragen, Hans Heessels.
Gehurkt van links naar rechts:
Gerda van Boxtel, Henni Wagenaars, Pieternel van Son, Karin
van Boxtel, Angelique van der
Heijden, Jeannette Goossens,
Bea van de Loo, Hetty van de
Loo (foto uit archief van GEKO)
Het bestuur van GEKO in 1993.
Staande van links naar rechts
Huub van Son, Henni van der
Zee-Wagenaars en Piet van
Son. Zittend van links naar
rechts Bea Heessels-van der
Loo, Marietje van Boxtel en
Gerda van Boxtel. (foto uit jubileumboekje bij 25-jarig bestaan,
archief GEKO)
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Het Bondsblad van 1968 is in 2017 geleidelijk aan uitgegroeid tot de website van de KNVK. Het illustreert treffend de
veranderingen in de decennia van het bestaan van GEKO.
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HET SLOTAKKOORD
Ondanks het verlies van sponsorgelden uit
reclameborden ging de vereniging gewoon
door. Hoewel, een markante verandering aan de
bestuurstafel mag niet onvermeld blijven. Na 30
jaar voorzitterschap trad Piet van Son in 2002 af
en volgde Jos van de Loo hem op.
In de loop van de gerechtelijke procedure had
het gemeentebestuur het besluit genomen dat
park De Kleine Ruwenberg ook echt een park
zou gaan worden. Er moest dus voor GEKO
een alternatief gevonden worden. In goed
gezamenlijk overleg werden niet alleen allerlei
plooien gladgestreken, maar kwam er in de vorm
van een mooie, moderne topaccommodatie op
Zegenwerp ook een zichtbare genoegdoening.
De korfbalclub en de hockeyclub werden buren. Erelid en ex-voorzitter Piet van Son legde
in 2004 de eerste steen. In de maanden die
volgden werden vele stenen gelegd die via
een verkoopactie succesvol aan de man waren
gebracht. Een vorm van crowdfunding dus met
het doel om €12.000 bij elkaar te schrapen voor
het nieuwe onderkomen. Een steen kostte 25
en men kreeg hiervoor een verkoopcertificaat,
tevens obligatie, met een lage rente.

kunt worden. De korfbalclub was bang dat dit zeker invloed zou hebben op de aanwas van jonge
speelsters, “want nou zitten we weggestopt op
Zegenwerp”. Hoe zou dat gaan uitpakken?
Naast een prachtige kleed- en kantineruimte
kreeg GEKO de beschikking over kunstgrasvelden. De toekomst kon weer echt beginnen. De
hoop was dat met de topaccommodatie ook het
topkorfbal weer terug zou keren. Met 140 leden
was de vereniging immers nog kerngezond.
Maar in de loop der jaren was GEKO 1 er echter
niet sterker op geworden. In 2008 speelde het
eerste team in de overgangsklasse, drie klassen
lager dan in de topperiode. Uitzonderlijke talenten meldden zich niet meer aan. De “tweede
generatie” begon wel met korfballen, maar velen
kozen er ook voor om samen met vriendinnen
het steeds populairder wordende damesvoetbal
te gaan spelen. Bovendien was het intussen
normaal geworden dat de korfballende jeugd,
na een succesvolle afronding van het voortgezet
onderwijs, buitendorps ging studeren en wonen.
Ook het zorgen voor een eigen inkomen via allerlei baantjes slokte de nodige tijd op. Kortom,
tijden veranderen. Ambities en leefstijl van jeugdigen veranderen, zeker in deze digitale tijd van
mobieltjes en sociale media.
De grote korfbalambitie verdween langzamerhand. De eerste generatie deed al het mogelijke,
als bestuurslid of vrijwilliger, om het korfbal te
blijven promoten. Maar ondanks alle inspanningen konden zij de neerwaartse spiraal niet
doorbreken. In 2010 nam Jos Snoeijs het voorzitterschap op zich en twee jaar later al nam Ben
van de Bogaard, naar later zou blijken de laatste
voorzitter, het roer over.

Tijdens de laatste jaarvergadering op de Kleine Ruwenberg neemt GEKO in 2004 afscheid van trainer Theo
van den Boogaard. Het jaarverslag vermeldt: “Theo v.d.
Boogaard heeft de laatste 4 jaar “GEKO” toch weer op de
rails gekregen.”

In het voorjaar van 2006 verhuisde GEKO,
toch nog met gemengde gevoelens, naar haar
nieuwe onderkomen. Men verhuisde van een vol
in beeld gelegen locatie, langs de doorgaande
weg, naar een plek waar je onmogelijk gezien
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Ben wist waar hij aan begon. Hij schrijft hier zelf
over: “Een huwelijk met een korfbaldochter uit
het nest van Piet en Nel van Son betekent automatisch dat je ook geraakt wordt door dat virus.
Vanaf seizoen 1982-1983 was ik daarom regelmatig als supporter aanwezig bij wedstrijden van
GEKO. Ook bij de vele feesten ter gelegenheid
van kampioenschappen en jubilea was ik van de
partij.
Iedere zondagmiddag tijdens de familiebijeenkomst werd het wel en wee van de club besproken met de nodige soms stevige en felle discussies. De korfbalclub was het middelpunt van
het gezinsleven bij de familie van Son en dus
kreeg daar ook de “kouwe kant” er het nodige
van mee. Ook na het overlijden van mijn vrouw
Jolande in 1998 bleven de warme banden met
de familie bestaan. Vandaar wellicht dat men
in 2010, toen Jos van de Loo afscheid nam, bij
mij uitkwam met de vraag of ik het voorzitterschap op me wou nemen. Ik stemde hier graag
mee in, want het voelde goed om op deze wijze
een bijdrage te kunnen leveren aan de club die
zoveel voor mijn schoonfamilie betekende. De
dames bestuursleden waren zeer gemotiveerd
en samen met de vrijwilligers en trainers/leiders
hebben we alles gedaan wat binnen ons vermogen lag om er weer een gedegen organisatie
met een gezonde financiële basis van te maken.
Echter, wat de club op ging breken was het
teruglopende aanbod van nieuwe jeugdleden.
Het werd steeds moeilijker om teams samen te
stellen. Tevergeefs is geprobeerd deze negatieve spiraal te doorbreken, maar helaas moest
het bestuur uiteindelijk de conclusie trekken dat
instandhouding van de club niet langer een optie
was. Met heel veel pijn in het hart werd daarom
besloten de club op te heffen. Soms is de realiteit keihard, maar je kunt hem niet negeren.
Met veel tranen, maar op een waardige wijze, is
door de hele “GEKO-familie” afscheid genomen
van deze mooie en roemruchte dorpsclub. Een
tijdperk werd afgesloten, maar de geweldige
herinneringen zullen blijven bestaan.

te bewerkstelligen. Maar helaas……, van 2011
tot 2015 liep het ledental, ondanks alle inspanningen, terug van 140 naar 70. Er kwam bijna
geen jeugdige aanwas meer en het animo bij
de vrijwilligers zakte steeds verder. Een zinkend
schip dus.
Een Titanic-achtig slot was alles wat nog mogelijk was. Op 4 juli 2015 was het slotakkoord.
Tijdens een barbecue voor alle leden, ex-leden
en genodigden met heerlijke spijzen en drankjes
werd met opgeheven hoofd en betraande ogen
afscheid genomen van korfbalvereniging GEKO.
GEKO werd geschiedenis….

GEKO’s laatste voorzitter en zijn schoonzus Pieternel
van Kessel-van Son. (foto uit krantenartikel uit archief
GEKO)

Ik ben er niet trots op de laatste voorzitter te zijn
geweest, maar kijk wel fier terug op de wijze
waarop GEKO geschiedenis werd.”
Ben wist dus dat hij een “dwalende club” zou
gaan leiden. En het is dan ook zeer te prijzen dat
hij, samen met de eerste generatie, toch een uiterste poging ondernam om nieuw enthousiasme
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ERVARINGEN VAN HET
KORFBALGEZIN
VAN DER HEIJDEN

Elke zaterdag en zondag draaide alles in ons
gezin om korfbal. Onze agenda’s werden ingericht rond korfbal, vakanties werden aangepast
aan de korfbalkalender. Er mocht geen wedstrijd
of toernooi gemist worden. Op zondagavond
stonden onze vieze voetbalschoenen op een
rijtje en ons pap zorgde ervoor dat we ze schoon
en ingevet bij de volgende training of wedstrijd
konden gebruiken. Ook om gespreksstof zaten
we in het weekend niet verlegen: Korfbal. Onze
vrienden/mannen werden er soms helemaal
gek van. Een aantal keren hebben we meegedaan met het familietoernooi op Koninginnedag.
Samen met onze vrienden konden we precies
een team maken. De vrienden deden wat betreft
fanatisme niet voor ons onder en we hebben
veel lol gehad.

Els van der Heijden

Als vriendin van Mirjam van Son (één van de
leden van een ander typisch korfbalgezin en
dochter van de toenmalige voorzitter) werd ik,
Els, lid van de club in 1972. Mijn drie jongere
zusjes Marja, Henny en Angelique konden
niet wachten tot ze ook lid mochten worden en
volgden al snel. Nu al zijn dochters bij de korfbal
waren, kon ons pap (Toon) niet achterblijven. Hij
haalde zijn scheidsrechtersdiploma en leidde namens GEKO veel wedstrijden. Nu hoorde hij ook
bij de ‘GEKO-familie’. Toen er ook een recreantenteam werd gevormd, was ons mam (Riek)
één van de eersten die zich, op 46-jarige leeftijd,
aanmeldde. Vele jaren later werden ook onze
dochters (Nelleke, Saartje en Emke) besmet met
het korfbalvirus.

We waren allemaal betrokken bij elkaars wedstrijden of speelden in hetzelfde team. Onze
ouders waren altijd van de partij om vanaf de
tribune onze wedstrijden te bekijken. Het overlijden van ons pap tijdens een wedstrijd van Angelique in Geffen was dan ook een schok voor
iedereen. We hebben met veel medekorfbalsters
lief en leed gedeeld. We vierden de mooie momenten, zoals bruiloften, geboortes en andere
feestelijkheden, maar deelden ook het verdriet
bij ziektes en overlijden.
Als trouwe leden hebben we ook ons steentje
bijgedragen als trainster, coach of als commissielid. Door ons langdurige lidmaatschap hebben
we alle ontwikkelingen van GEKO meegemaakt,
de landskampioenschappen, meespelen in het
districtsteam, de verschillende accommodaties
van de club, voorzitters en helaas ook de teloorgang. Twee van ons (Angelique en ikzelf) zijn tot
het bittere einde lid gebleven. Nog steeds doen
we maandelijks een leuke activiteit met ons (ex)
team en deze avonden blijven waardevol voor
ons. We blijven GEKO missen, maar zo wel
ietsje minder.

GEKO was meer dan alleen korfbal. Jarenlang organiseerde de vereniging een jaarlijkse zeskamp.
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