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

In de vorige jaargang maakten wij o.a. interviews met Rob Roomeijer en Ruth Assendelft en
in dit bulletin is vriend Ko Rees aan de beurt.
Wie kent hem niet?
Ko, geboren te Haarlem op 5 december 1941 was een culinair-ambachtsman in zijn werkzame
leven. Na de lagere school volgde hij de opleidingen Pattisserie, Horeca en Civiel, waarna hij
klaar was voor zijn loopbaan bij banketbakkerijen, de KLM, restaurants, ziekenhuizen en
Hageveld, waar hij 32 jaar de (keuken)scepter zwaaide.
Hij leerde in die jaren velen kennen en stak daarbij een flinke portie mensenkennis op welke
hij goed kon gebruiken in zijn schier ontelbare functies bij zijn grote liefde H.B.C.
Als broekie van amper 12 jaar meldde hij zich als welp aan de Sportparklaan waar getraind en
gespeeld werd op de bijvelden van het Heemsteeds Sportpark, waar grotere broer R.C.H. in
die jaren nog streed om het landskampioenschap.
Het zou tot 1956 duren dat daar een einde aan kwam en H.B.C. een paar honderd meter
verderop zijn domicilie vond aan de Cruquiusweg. Met zijn al 61-jaar doorlopend
lidmaatschap behoort hij tot de top-vijf van oudste leden van de club.
Ko doorliep alle klassen - welpen, adspiranten, junioren, zaterdag-en zondagsenioren - zij het
niet op het hoogste niveau, maar hij volgde wel altijd de hogere teams, zo ook junioren A.
Hij proefde 2x het zoet van een kampioenschap; de eerste keer met senioren 9 en later met
zaterdag 1, beide vriendenteams waar het plezier en vooral de vriendschap altijd voorop
stonden. Ko beleefde als speler dan ook mooie jaren met vriendschappen voor het leven,
vooral uit de zaterdag-periode. Ook speelde hij “toevallig” eenmalig in het 2e mee, uit tegen
QSC, een club die niet meer bestaat.

Nogmaals, plezier en vriendschap stonden voorop, maar dat niet alleen, vanaf de zestiger
jaren rolde hij in diverse bestuursfuncties tot op heden aan toe, al bijna vijftig jaar……
Zo is er een lange lijst van functies ontstaan, welke wij u niet willen onthouden:
1966-1976 1e penningmeester HBC-Voetbal
1964-1994 toto/lotto-stichting HBC-VEW; toto-lotto-commissie
1968-1996 bestuurcommissie zaterdag-vertegenwoordiger
1992-1993 KNVB-Haarlem West 1; veteranencommissie
2009-2012 100-jarig jubileumcommissie+jubileumboek tevens bestuurslid ledenadmin.
2002 – heden:
ledenadministratie
contributies - spelerspasjes – boetes
algemeen wedstrijdsecretaris
Weerklankmedewerker en webside
de zondag- uitslagendienst
;
hand-en spandiensten, daar waar gevraagd en nodig.
Ko heeft in de zijkamer van zijn zithoek thuis een HBC-werkplek geïnstalleerd waar hij al
jarenlang dagelijks bezig is voor zijn cluppie H.B.C. en vaak is hij ook te vinden achter zijn
bureau in de bestuurskamer.
Kortom, een bezig bijtje, die het werk van drie doet, en hò𝑒!
Dit is zijn clubvrienden om hem heen niet ontgaan en zijn werk en inzet zijn dat ook terecht
meermaals gehonoreerd met verschillende onderscheidingen, waaronder:
1976
1989
2011
2012

Lid van verdienste
Erelid, zo ook de Toto-lotto-speld KNVB
Gouden speld Sportraad H.B.C.
Lid in de orde van Oranje Nassau

Ko is bijna 73 en kan nog niet met pensioen bij H.B.C. want wie gaat “dit stokje”, zeg maar
gerust “deze stokken” van hem overnemen……? Hij doet het met plezier en inzet o.a. omdat
hij vindt dat de mensen vòòr ons, die de club groot hebben gemaakt dit toekomt.
Wel heeft hij binnenskamers al aangegeven na het seizoen 2014 - 2015 in het najaar 2015 te
zullen terugtreden om plaats te maken voor zijn opvolger(s).
Geef iets terug als je hebt mogen ontvangen. Met die instelling zou het vinden van
vrijwilligers niet zo moeilijk mogen zijn, maar dat ligt in werkelijkheid toch iets anders.
Het Bestuur zoekt voortdurend naar mensen die een paar jaar iets willen terugdoen voor de
club en een functie willen vervullen, want er is zòveel te doen en dat gebeurt nu allemaal door
te weinig mensen.

De laatste jaren is er wat dat betreft helaas sprake van een neergaande trant en oudspelers
stoten nog nauwelijks door naar het vrijwilligerslegioen en dat kan, neen dat mòet beter willen
we het allemaal draaiende kunnen houden.
Ko doet op deze plaats dan ook een dringende oproep aan leden en oud-leden:
“Meld je aan en help ons H.B.C. de club te laten blijven die het is; een fantastische vereniging
om bij te horen, er te kunnen spelen en recreëren.”
Meegaan met de tijd en inspelen op veranderingen welke om ons heen plaatsvinden nopen ons
om te verjongen, òòk bestuurlijk. Denk daarbij ook aan het mogelijk uitbesteden in de
toekomst van kerntaken zoals ledenadministratie e.a.
De club zit aan zijn grenzen wat ledental en accommodatie betreft - meer dan 1200 leden! - en
is springlevend.
Recreëren staat voorop maar er wordt ook àlles aan gedaan de club op een hoger te plan te
brengen. De jeugd met een gekwalificeerd jeugdplan, waaronder o.a. samenwerking met AZ
en bij de meisjes met Telstar, zal zijn vruchten gaan afwerpen om H.B.C. éérst 3e klasser en
later mogelijk 2e klasser te doen zijn, maar bovenal gezond en recreatief van belang te zijn en
te blijven voor Heemstede e.o.
Samenvattend betoogd Ko ontzettend trots en dankbaar te zijn voor zijn langdurig HBC-er
zijn en zijn bijdrage daarin bij het runnen van de club.
Hij geeft er blijk van enorm geraakt te zijn door het verkrijgen van de Gouden speld van de
Sportraad en zijn Koninklijke onderscheiding.
En wie zou hem dat eerbetoon ontzeggen, want zoals Ko worden ze niet meer gemaakt…….
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