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Het eerste team van Heerlen Sport vierde het behaalde kampioenschap in de vierde klasse C gisteren en 
zondag met een uitgebreide kroegentocht. Het gebruikelijke ritueel, zo een uitbundig feest na een succesvol 
voetbalseizoen, maar voor libero Jo Lempers viel er weinig te lachen. Uitgerekend in de kampioensmatch tegen 
KVC Oranje brak de 30 jarige ex prof zijn scheenbeen. Gips dus, in plaats van bloemen en champagne. Dat 
zoiets uitgerekend nu moet gebeuren. Ik had al voor mezelf besloten dat dit mijn laatste seizoen zou worden in 
de voetballerij. Vorige week zei ik nog dat ik ongeschonden uit mijn voetbalcarrière was gekomen. Geen 
noemenswaardige blessure gehad en opeens pats. Het noodlot mag je blijkbaar niet tarten, vertelt Jo Lempers. 
Het was overigens helemaal geen opzet, vervolgt hij. We wilden beide de bal wegtrappen en toen raakte die 
jongen mij per ongeluk. It’s all in the game. Trouwens bloemen heb ik wel degelijk gekregen. ’s Avonds stond 
het hele team met het bestuur rond mijn bed. Heerlen Sport heeft mij geweldig opgevangen, alles geregeld wat 
er te regelen viel, mijn werkgever op de hoogte gebracht etc. Als ik dat vergelijk met mijn proftijd, dan moet 
mij van het hart dat een amateurclub toch veel meer voor zijn spelers overheeft. Jo Lempers gold in het begin 
van de jaren zeventig als een talent. Hij speelde zich in de picture bij Heerlen Sport waarna hij bij FC Twente 
een contract tekende. Ik speelde met de broertjes van de Kerkhof, Kick van der Vall, Epi Drost, Piet Schrijvers 
en de Vries. Een fijne tijd, maar de militaire dienst gooide roet in het eten. Er werd mij elke medewerking 
geweigerd en kon zodoende geen vaste plaats in het eerste veroveren. Ik kan mij nog kwaad maken als ik aan 
mijn oude kapitein denk, wat een rotvent. Vervolgens speelde Jo Lempers drie jaar bij Turnhout in de tweede 
nationale in België. Toen kwam Heracles op de proppen en via Tweede klasser Rietvogels kwam hij weer terug 
op het oude nest Heerlen Sport. Ik heb een fijne tijd gehad in de voetbalwereld, maar nu zet ik er definitief een 
punt achter. Mijn baan is nu belangrijker. Als je een beetje wil presteren dan zul je toch moeten trainen en dat 
gaat niet meer. Ik had mij wel een leukere afsluiting van mijn carrière gewenst, maar het is niet anders. Een 
ding wil Jo Lempers nog kwijt: Ik hoop dat het eerste team bij elkaar blijft. Heerlen Sport is nog een club, die 
niet betaalt. Waar vind je dat nog? Er zit toekomst genoeg in het ploegje, die jongens kunnen het nog ver 
schoppen. Voor mij is het in elk geval afgelopen. Ik stop definitief. 


