
In Memoriam 

Jan IJpelaan 
 

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 8 oktober 2022 Jan IJpelaan is overleden. 

Nog maar enkele weken geleden bleek Jan ernstig en ongeneeslijk ziek te zijn.  

Het voelt onwerkelijk dat het proces zo snel is verlopen.  

Jan is 84 jaar geworden. Een groot deel van zijn leven, ruim 70 jaar, was hij verbonden met 

HSV. Zijn vader was een van de eerste leden bij de oprichting. Het verhaal gaat dat hij van de 

pastoor niet mocht voetballen bij een niet-katholieke vereniging en dat de opa van Jan toen 

aangaf: mijn zoon blijft gewoon voetballen. Dus als u wilt dat dat bij een katholieke vereniging 

gebeurt, moet u maar zorgen dat er een katholieke vereniging wordt opgericht.  

En zo geschiedde….  

 

Jan kwam als jongetje al met zijn vader mee, werd later zelf spelend lid en weer later 

vrijwilliger. Hij heeft ruim 60 jaar in die rol veel betekend voor onze club. En ondanks een 

aantal moeilijke momenten, bleef hij loyaal en betrokken. Hij had een roodgeel hart. 

Jan had een aantal functies en verrichtte ook meerdere hand- en spandiensten. Zo hielp hij 

mee in de kantine, waar zijn vrouw Anneke de keuken bestierde. Ze verzorgden samen een 

tijd lang de was.  

Jan werd grensrechter bij het vlaggenschip van HSV en scheidsrechter bij de jeugd.  

Als het jaarlijkse pannenkoekentoernooi moest worden georganiseerd, hoefden ze één 

scheidsrechter niet eens te vragen, want Jan bood zich altijd spontaan aan. Ook floot hij bij 

het jeugdkamp, luilaktoernooi (om 6 uur ’s ochtends) en de Nieuwjaarswedstrijd.  

En op het veld was hij een wekelijkse vaste waarde als club-scheidsrechter.  



  

Jan IJpelaan als grensrechter (staande, 2e van rechts) 

Zijn vriend Cees de Waard vroeg Jan op enig moment om hem te helpen als trainer van de 

jeugd. Vele véle jaren trainde hij kinderen in de leeftijdsgroep van de E-tjes en F-jes (zeg maar 

JO8-9). Niet alleen Cees, maar later o.a. ook Jacqueline de Vré, Ans de Wit, Mart Wessel, Ben 

Oosterink, Hein Spaans, Jan Meijer en Peter Stoop, hebben met Jan samengewerkt. Er zijn 

mooie contacten uit ontstaan en gebleven. Zo ook mooie herinneringen.  

Jacqueline de Vré vertelt: “we hebben vele jaren samen training gegeven, eerst aan de 

Bayershoffweg. Daar warmden we dan een ketel water op in het oude ballenhok voor de thee 

(of Jan Schoonewille deed dat voor ons). Ook een keer kwamen we aan voor de training en 

toen stond de douche aan in de kleedkamer. Dat bleek een bekende te zijn, die met z’n bril op 

stond te douchen. Hij had de afspraak dat als hij de krantencontainer netjes bijhield, hij af en 

toe bij HSV mocht douchen.  

Later kregen we de nieuwe accommodatie. Daar dronken we in de pauze altijd in het 

wedstrijdsecretariaat koffie en namen iets lekkers uit het HSV-trommeltje en wisselden we de 

nieuwtjes uit van het dorp.” 

Er zullen weinig spelers in de huidige selectie en (jongere spelers van) de overige senioren 

zijn, die geen training van Jan hebben gehad als klein jongetje. Zo ook zijn eigen kleinzoons 

Roel en Nick Bakker en Sjors van der Steen. Waarmee de lijn van de familie IJpelaan wordt 

voortgezet bij HSV, als 4e generatie. Zijn dochters Renate en Marita werden als kind ook al 

meegenomen, als Jan en Anneke bezig waren voor de club. Zij hebben zelf het voetballen niet 

als hobby omarmd, maar waar ze eerst voor vader Jan naar de Bayershoffweg kwamen, staan 

ze nu weer langs de lijn voor hun kinderen. 

Mooi in die lijn is ook dat Jan eerst altijd wedstrijden van zijn kleinkinderen floot. Later floot 

hij samen met zijn kleinkinderen. En weer later was kleinzoon Roel, samen met zijn vrienden, 

organisator van het pannenkoekentoernooi. En opa Jan nog steeds scheidsrechter…… 



 

 

Jan zal door veel mensen bij HSV worden gemist.  

Wij gedenken hem met veel respect en zijn dankbaar voor zijn grote betrokkenheid, loyaliteit 

en inzet voor ‘zijn’ HSV.  

 

Ellen Popma 

(voorzitter vv-HSV) 

 

 



 

 


