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Vrienden van H.B.C., beste  clubgenoten.                                            

Nu het seizoen op gang is gekomen zullen wij dit   Bulletin -2-  weiden aan 
een interview met onze voorzitter. Rob Roomeijer 
(1944)                                                                                            

                                                                                                                             

     

Rob vestigde zich met zijn gezin na hun Alkmaarse periode in 1974 in de 
Geleerdenwijk in Heemstede. Na vijf jaar Petten en een avondstudie docent 
Natuurkunde kwam de Heerlijkheid Heemstede via sollicitatie in beeld. Rob 
speelde toentertijd bij Alcmaria Vietrix en snuffelde bij zijn komst naar Zuid-
Kennemerland even aan de Koninklijke, maar voor een ballotagecommissie 
verschijnen ging hem toch iets te ver en meldde zich toen toch maar bij H.B.C. 
Hij werd direct in de selectie opgenomen en was tot 1982 een vaste waarde 
(stopperspil) in ons keurteam, terwijl de toenmalige jeugdvoorzitter Chris de 
Bruin hem direct strikte als zijn opvolger als voorzitter Jeugdafdeling, hetgeen 
hij tot 1988 zou zijn, alvorens de definitieve overstap naar het hoofdbestuur te 
maken en vanaf 1991 zelfs als voorzitter. 

 

Na een onderbreking van enkele jaren is Rob momenteel aan zijn 19e jaar (!) 
als voorzitter bezig. Hij verwacht zijn lopende bestuursperiode af te maken en 
dan het stokje aan zijn opvolger door te geven. Inmiddels al een paar jaar 
gepensioneerd, na zijn loopbaan als directeur van de Ewald-mavo in Haarlem 
te hebben afgesloten, geniet hij nu met zijn Joke volop van hun hobby’s zoals 
de kleinkinderen, golf, fietsen, tennissen bij H.B.C., het strand en H.B.C.-



Voetbal. 

 

Uiteraard is Rob ook lid van onze Vriendenclub welke hij een warm hart 
toedraagt. De samenwerking en het overleg met het bestuur verlopen 
optimaal; houden zo. 

 

Duidelijk is hij over de rol van Voetbal in het grote geheel van de omni-
vereniging H.B.C. en vindt het een pré dat de overkoepelende Sportraad als 
bindende factor toezicht houdt op het geheel, en dat alles in goede harmonie. 
M.b.t. de Stichting merkt hij op, dat hij regelmatig van (jaloerse) gasten te 
horen krijgt wàt  een schitterend complex wij hebben; een 1e - 2e klasser 
waardig. We mogen met recht trots zijn op onze prachtige (eigen) 
accommodatie, aldus Rob. 

 

Dat er bij H.B.C. sprake is van één grote familie staaft hij met het volgende 
voorbeeld: De dag dat we het 110-jarig bestaan vierden o.a. met honderden 
deelnemers (ouders en kinderen) aan een grote picknick, kwam het water met 
bakken uit de hemel. De hele gemeenschap verplaatste het bijna verregende 
buitengebeuren in no time naar de tribune, waar het gebeuren in feestelijke 
sfeer gewoon doorgang vond; typisch H.B.C. aldus Rob. Minpuntje vind hij wél 
het teruglopen van de belangstelling, vooral bij de jongeren voor de 
clubavonden op donderdag na de training in de Toekomst II; dat zou beter 
kunnen. 

 

Over doelstellingen is Rob duidelijk. Het reilen en zijlen van de vereniging gaat 
strikt volgens de onlangs aangepaste en eigentijdse Statuten en Huishoudelijk 
reglement. Wel is het zo dat er accenten zijn; zo krijgt bv. het recreatievoetbal 
terecht evenveel aandacht als de selectie(s). De zaterdag, het damesvoetbal 
en het G-voetbal hebben ook de volle aandacht. Natuurlijk is het zo dat er rond 
de selectie(s) iets extra’s plaats vind; neem de bloeiende jeugdafdeling. Daar 
ligt een heus jeugdplan aan ten grondslag wat kan wedijveren met BVO’s. 
(betaald voetbal organisaties) Dat alles met het oogmerk om voldoende eigen 
spelers voor ons eerste elftal te kweken en daardoor binnen enkele jaren een 
stabiele 3e klasser, indien haalbaar 2e klasser te worden zonder spelers van 
buitenaf.  

 



De laatste jaren heeft er een verschuiving naar het zaterdagvoetbal plaats 
gevonden en ons complex zucht ‘s zaterdags dan ook onder de drukte die de 
vele te spelen wedstrijden met zich meebrengt. Grenzen lijken bereikt en 
hopelijk gaat de KNVB mee in het idee een paar jeugdteams volgend seizoen 
over te hevelen naar de zondag, hetgeen verlichting zou geven en het spook 
van een ledenstop buiten de deur kan houden. Doelstelling blijft, dat de 
wedstrijden vanaf 08.30 uur t/m uiterlijk 15.00 uur aanvangen. 

 

Na jaren getob loopt het beter met het bijspringen bij bardiensten op zaterdag 
en zondag. De hand van Henk Kinkhouwers c.s. is hier duidelijk merkbaar; 
chapeaux.. Ook de aanwas van ouders voor de begeleiding van de kinderen is 
hoopvol, echter het bestuur kampt nog steeds met een aantal hardnekkige 
vacatures. Zij hoopt in het lopende seizoen nog enkele gaten te dichten maar 
men staat daar tegenwoordig niet voor in de rij. Jammer blijft, dat een grote 
groep leden alleen bij H.B.C. komt om er te voetballen “waar alles prima 
geregeld wordt” en helaas niet te motiveren is om een paar jaar iets voor de 
vereniging terug te doen; heel spijtig, maar een feit. 

 

Verbeterpunten zijn er altijd. Zo wordt er binnen het bestuur gedacht aan een 
coördinator voor de contacten tussen de diverse disciplines onderling, zoals de 
vele vrijwilligers op diverse fronten. 

 

Voetbal heeft thans 1150 leden en daardoor een regionale functie; de leden 
komen niet alleen uit Heemstede maar ook van daarbuiten. Een ledenstop is 
(nog) niet aan de orde maar zowel het complex als de bestuurlijke organisatie 
lopen langzamerhand tegen hun grenzen aan. H.B.C. is en blijft in Rob’s 
optiek zelfstandig en zoekt geen aansluiting of samengaan met andere 
verenigingen. Een uitdaging blijft het om contributies niet hoger dan bij 
omringende verenigingen te laten zijn; het volgen van de indexering en hooguit 
bij een zich voordoende calamiteit blijft een gezond uitgangspunt. 
Onverwachte kosten van buitenaf, zoals nieuwe KNVB-eisen - bv. een 
gediplomeerde trainer voor de zaterdag aan te moeten stellen - werken 
kostenverhogend, ja, zouden ongewild tot hogere contributies kunnen leiden. 

 

Dit interview werd op 24 september 2013 afgenomen, met dank aan Rob.	  


