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LIEFHEBBER ‘Ik kan mij moeilijk neerleggen bij de conclusies van de doktoren’

door Tjeu Stemkens

In april jongstleden, tijdens de top-
per tegen SVC 2000, maakte
Rik Heijmans weer eens zijn traditio-
nele draai- en kapbeweging.
Zoals al duizend keer eerder. Maar
deze keer ging Heijmans, zonder
tegenstander in de buurt, kermend
van de pijn tegen de grond: einde
wedstrijd. Erger nog, wellicht
betekent de opgelopen blessure
zelfs het einde van zijn voetballoop-
baan.

ik Heijmans wist meteen dat
het goed fout zat, die bewus-
te zondag. „Ik maakte een
schijnbeweging naar rechts
en draaide links weg. Ik ging
door mijn knie. Ik voelde

iets knappen en barstte van de pijn. En de af-
gelopen maanden is ook gebleken dat het
flink mis is met mijn knie. De kruisband is
afgescheurd, de binnen- en buitenmeniscus
zwaar beschadigd en daarom verwijderd. Ik
kan nog redelijk goed lopen, maar de specia-
listen hebben mij afgeraden om nog langer
te voetballen. De knie is te instabiel.”
Die klap kwam als een mokerslag aan. Die
tiende april, zijn voorlopig laatste wedstrijd
in Roermond, zal nog lang in zijn hoofd
rondspoken. De 26-jarige Heijmans is een pu-
re liefhebber. Hij speelt op het veld voor
tweedeklasser Veritas en in de zaal voor eer-
stedivisionist ZVV Amicitia/Bert Zeegers. Zo-
wel op het veld als in de zaal scoort hij, op
basis van zijn techniek en neusje voor de
goal, erg gemakkelijk. Afgelopen seizoen was
hij met vijftien doelpunten topscorer van
zijn team. Hij werd in de slotfase dan ook no-
de gemist. Het koningskoppel
Heijmans/Huyskens was ontmanteld. Na He-
ijmans’ blessure won Veritas niet meer in de
laatste vijf wedstrijden. De kleine kans op de
titel was vervlogen en zelfs een zeker lijken-
de periodetitel werd verspeeld.
„Ik kan mij moeilijk neerleggen bij de conclu-
sies van de doktoren. Voetballen op het veld
en in de zaal is mijn grote passie. Niet alleen
is het voetbal bij beide verenigingen van goe-
de kwaliteit, nog belangrijker is de geweldige
onderlinge verstandhouding. We zijn vrien-
den van elkaar, gaan op het veld voor elkaar
door het vuur. Ik wil er hard voor gaan knok-
ken om toch op mijn niveau terug te keren.
Het zal moeilijk worden. Om normaal te
kunnen functioneren in het dagelijks leven,
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is een operatie niet nodig. Maar ik wil dat
kleine kansje grijpen om weer te kunnen
voetballen.”
„Ik word op 7 september geopereerd. Ik heb
een dikke klapper ontvangen, waarin precies
beschreven staat wat er gaat gebeuren. En na
die operatie volgt een lange, heel lange revali-
datieperiode. Als alles goed verloopt, kan ik
over twaalf tot vijftien maanden misschien
weer voetballen. Er zijn profs met mijn bles-
sure die dat ook gelukt is, maar die kregen ui-
teraard wel een veel intensievere begeleiding
van hun club. Maar ik ben in Munstergeleen
bij Ted Reuvers ook in prima handen. Ik
hoop op een positief resultaat. Als het niet
echt goed gaat, zal ik het niet forceren. Ik wil
later met mijn eventuele zoons ook nog een
balletje kunnen trappen.”
Knopen doorhakken kan hij ongetwijfeld.
Dat bewees hij al in een eerder stadium bij
zijn verblijf in Sittard bij Fortuna. Rik Heij-

mans, geboren en getogen in Ell, voetbalde
uiteraard hij RKESV. Het talent spatte er van
af en met vijftien stond hij al in het eerste.
„We hadden toen een heel goede lichting.
Helaas speelt daar nu niemand meer van in
Ell. Ik ben toen gescout door Fortuna. Daar
heb ik vijf jaar gespeeld. Dat was een geweldi-
ge tijd. Ik heb er uiteraard veel geleerd en
heb gevoetbald tegen spelers die nu in de top
spelen, onder andere Ibrahim Afellay. Fortu-
na bood mij na mijn jeugdperiode een con-
tract aan voor een jaar met een optie voor
nog een seizoen. Ik vond dat contract echter
niet geweldig. Toen heb ik gekozen voor
mijn studie architectuur in Tilburg. En daar
ben ik heel blij mee. Dit jaar ben ik afgestu-
deerd en ik ben nu op zoek naar een baan.”
Rik Heijmans was gewild bij de amateurs.
Hij koos voor Rios’31 dat in die tijd top eer-
ste klasse voetbalde. Na een jaar verkaste hij
naar Wilhelmina’08, waar hij eveneens een
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seizoen actief was. Drie jaar geleden koos hij
bewust voor Veritas. En daar heeft hij geen
spijt van. „In Echt was ik één van de jonkies
en moest ik begrijpelijk op het middenveld
werken voor de vedette van het team, Peter
Cox. In Weert kon ik al meer mijn eigen
spel spelen, maar het klikte niet geweldig
met de trainer. Ik heb toen al vroeg gekozen
voor Veritas en daar heb ik geen spijt van ge-
had. Met Veritas zijn we na een geweldige
tweede seizoenshelft via de nacompetitie
naar de tweede klasse gepromoveerd. En
met een kleine, maar supergemotiveerde se-
lectie hebben we het afgelopen jaar meege-
daan om de prijzen. En in de zaal heb ik
met Amicitia, met veel spelers van Veritas,

de districtsbeker gewonnen. Helaas sta ik
voorlopig aan de zijkant. Maar ik doe ervoorlopig aan de zijkant. Maar ik doe er

alles aan om er weer bij te komen. Ik
kan en wil het voetballen nog niet

missen.”

Vanwege zijn ernstige knieblessure traint Rik Heijmans voorzichtig op de lopende band.  foto Jeroen Kuit


