
Ook dit jaar helaas geen Nieuwjaarsreceptie …..  

   de Nieuwjaarstoespraak ’maar weer even zo dan’ 

 

 

Vandaag is het zondag 2 januari 2022 en als het had gekund, zouden we waarschijnlijk vandaag onze 

traditionele Nieuwjaarsreceptie houden. De traditionele Snertloop, Nieuwjaars-wedstrijd, het 

gezellige samenzijn in de kantine….het kan dit jaar opnieuw niet. Daarom net als vorig jaar de 

Nieuwjaarstoespraak ‘gewoon even zo dan’. In niet aflatende hoop en vertrouwen dat deze 

pandemie voorbij gaat, zoals de geschiedenis laat zien dat dat met elke pandemie gebeurt.  

Vroeger of later is ook dit geschiedenis. En kunnen we elkaar gewoon weer voluit ontmoeten en met 

elkaar proosten op een goed nieuwjaar. 

Nu blijft het bij een ‘papieren’ terugblik op het afgelopen jaar en een doorkijkje naar volgend jaar, 

zoals we dat ook tijdens de Nieuwjaarsreceptie zouden doen…. 

Het jaar 2021 werd – net als het jaar daarvoor – een bewogen en moeilijk jaar. We raakten helaas 

nog niet uit de greep van het virus, en dat betekende dat de maatregelen die genomen moesten 

worden, opnieuw invloed uitoefenden. Sommige mensen vonden (en vinden) het moeilijk om zich 

aan de richtlijnen te houden en andere mensen ervaren het juist als heel naar als dat niet gebeurt. 

Mede gefilterd door de eigen referentiekaders en keuzes werden levens van individuele personen 

daar in meer of mindere mate door beïnvloed. Zo ook bij HSV, waarbij dat gold voor álle 

betrokkenen: 700 actieve leden, vrijwilligers (waaronder het bestuur), sponsoren en mensen die zich 

als publiek verbonden voelen. En het is van groot belang dat we steeds met elkaar in verbinding 

proberen te blijven. Respect blijven tonen voor het anders-denken en maken van keuzes van 

mensen. En tegelijkertijd dátgene blijven doen waarmee we het grootste algemeen belang dienen.  

In geval van HSV is dat het zorgen dat we open kunnen blijven, zodat leden (al dan niet in 

georganiseerd verband) kunnen blijven voetballen en trainen. Daarmee werken we mee aan het 

gezond blijven van mensen.  

In het eerste halfjaar kon er helaas – net als in deze periode – toch maar heel beperkt worden 

gevoetbald. Het seizoen ging daardoor als een nachtkaars uit en het afscheid van Edwin Veenstra, die 

maar liefst 13 jaar selectietrainer bij ons was, werd daarmee een ‘besloten gebeuren’ na een laatste 

training. Mark Kranendonk, die het stokje van Edwin overnam, heeft in de zomer wel een serieuze 

start kunnen maken. Het natuurlijke gewenningsproces tussen nieuwe trainer(s) en 

spelers/clubcultuur was in volle gang en de resultaten in de eerste helft van de competitie, tot het 

moment van de nieuwe lockdown, waren goed. Hopelijk kunnen de mannen weer snel met elkaar 

het veld op om samen verder te bouwen en bij de herstart van de competitie een goed vervolg te 

geven.  

Bij de jeugd kon er gelukkig een stuk meer dan het vorige jaar, hoewel dat gevoel door het stilvallen 

in deze laatste lockdown misschien wat is weggezakt. Maar het was ook dit jaar geweldig om te zien 

wat er allemaal in beweging is gezet, om alle kinderen de afgelopen maanden door te kunnen laten 

voetballen, tijdens trainingen en onderlinge partijtjes. De inzet van trainers, (hoofd)leiders en 

jeugdbestuur is enorm.  

Erg fijn is ook dat de toename van het aantal jeugdleden zich heeft voortgezet. Dat is de Toekomst! 



Een mooie dag was het op 26 april, toen onze geweldige vrijwilligers Edward Geesken en Nico Meijer 

een lintje kregen. Hoewel het op alternatieve manier moest worden gevierd, was dat feestelijke 

gevoel er wel degelijk! 

Bestuurlijk is er in het afgelopen jaar verdere rust ontstaan. Per 1 januari 2021 is de functie van 

secretaris ingevuld door Tobias Apeldoorn. Aan het einde van het seizoen kwam er een einde aan de 

zittingstermijn van Frank de Waard; in zijn plaats trad Stephan de Jong toe. Sinds de begin van het 

seizoen waren ook de meisjesteams toegevoegd aan het jeugdbestuur. Ook daar vraagt dat natuurlijk 

een en ander aan gewenning, maar wij vertrouwen er op dat we allemaal hetzelfde doel blijven 

dienen: meiden een serieuze plek geven binnen HSV. Dat vraagt veel praten met elkaar en luisteren 

naar elkaar. Zowel de coaches en trainers, als het jeugdbestuur, doen daar enorm hun best voor. 

Na een ongekend succes voor HSV bij de jaarlijkse Grote Clubactie vorig jaar, werd ook dit jaar een 

prachtig bedrag bij elkaar gebracht. Door de grote inzet van veel van de jeugdleden, maar ook de 

loyaliteit van een aantal seniorenteams en vrijwilligers, was de opbrengst maar liefst € 4.089,72.  

De bestemming voor dit jaar was vooraf al vastgesteld en is inmiddels als besteed ook!! 

Op het terrein is een prachtige teqball-tafel geplaatst, speciaal voor HSV in de clubkleuren 

ontworpen. Op deze tafel kunnen verschillende spelvormen met een voetbal worden gespeeld, 

waaronder tafeltennisvoetbal en ‘rond de tafel’. Het bedrag van dit jaar en nog een klein deel van 

vorig jaar zijn hieraan besteed. Een prachtig middel om op een creatieve manier met voetbal bezig te 

zijn, voor zowel jeugd als volwassenen. Meer informatie is elders op de website te vinden. 

Helaas ontkwamen we er ook dit jaar niet aan en zijn ons verschillende mensen ontvallen.  

Op 23 maart 2021 is Cees de Groot overleden. In zijn jeugd speelde Cees bij HSV en hij kwam zelfs tot 

in het tweede team van HSV. Cees verhuisde later naar Amsterdam en had een mooie stem waarmee 

hij vele kroegen en zaaltjes plat zong onder de naam Cornell Grant. Ook op de kermis in Heiloo en bij 

HSV heeft hij zijn liedjes laten horen.  Op latere leeftijd kwam Cees in Alkmaar wonen en de laatste 

jaren kwam hij ook weer terug bij zijn geliefde HSV om vrijwilligerswerk te doen en om naar HSV 1 te 

kijken. Cees werd 81 jaar. 

Op 10 april 2021 is Joop Dekker overleden. Joop heeft in de eindjaren ’50, begin jaren ’60 in HSV 1 

gespeeld. Hij is de vader van Tino Dekker, schoonvader van Kees-Jan Beerepoot  - beiden vrijwilligers 

van HSV - en de opa van Max Dekker (selectiespeler) en Bas Beerepoot (8e). 

Ook kregen wij het droevige bericht dat onze trouwe vrijwilliger en erelid Jan Molenaar, op 4 oktober 

2021 is overleden. Nog geen 2 maanden daarvoor plaatsten wij een interview met Jan op onze 

website, omdat hij om gezondheidsredenen plotseling afscheid moest nemen. Het interview werd 

besloten met de woorden: Dank je wel voor al die jaren inzet Jan. En we hopen je nog regelmatig 

langs de lijn of voor een afzakkertje in de Basis te ontmoeten. Dat heeft helaas niet meer zo mogen 

zijn….. 

En op maandag 29 november is Jan Beelen, na een kort ziekbed, op 75 jarige leeftijd overleden.  

Jan Beelen is in het verleden actief geweest bij HSV als jeugdtrainer van de D1. Daarnaast heeft hij 

onder Siem Tijm (toenmalig hoofdtrainer) in het 1e elftal gespeeld, waar hij zich als succesvol 

(koppende) spits heeft laten zien. Jan heeft als (jeugd)trainer bij verschillende verenigingen in de 

regio gewerkt, waaronder bij Alkmaarsche Boys en AFC’34. Jan Beelen is de vader van John Beelen, 

die al ruim 12 jaar als jeugdtrainer/HJO verbonden is aan HSV. 

Tenslotte: opnieuw was dit een jaar waarin we gedwongen werden om afstand van elkaar te houden. 

Wij wilden heel graag eind november alle vrijwilligers bij elkaar brengen om ze te bedanken voor hun 

inzet voor onze en hun mooie club. Vlak voor het versturen van de uitnodiging kwam de verzwaring 

van de maatregelen, dus kon het niet uit de startblokken. Maar dat is geen afstel. Zodra het voorjaar 

(zoals de verwachting is) meer ruimte geeft om wel iets te organiseren, gaan we handelen. Want het 



moet af en toe echt tot uiting worden gebracht: de dank aan alle vrijwilligers die zich – elk op eigen 

wijze – inzetten voor HSV, waardoor er zoveel leden plezier kunnen beleven aan het voetbalspel en 

het samenzijn in sociaal contact.  

Net als vorig jaar wil ik afsluiten met dat wij niet anders hebben te doen dan mee te gaan met de 

stroom, die er nu gaande is. Dat is niet willoos, dat is niet wegkijken, maar dat is willen bijdragen aan 

het zo snel mogelijk weer vrijuit contact kunnen hebben met elkaar. Met elkaar en tegen elkaar 

kunnen voetballen. Met elkaar gezellig samen zijn in de kantine. Met elkaar lachen, kletsen, dansen, 

elkaar aanraken en sommigen zelfs knuffelen.  

 

Namens het bestuur van HSV wens ik alle leden, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen 

gezondheid, sportiviteit en veel liefdevolle momenten in het komende jaar.  

Kortom….een béter 2022!!! 

Ellen Popma 

(voorzitter) 


