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Rob Roomeijer
Voorzitter 
HBC Voetbal

de oudste voetbalclub 
van Heemstede

In 1902 werd het fundament gelegd voor de eerste voetbal

club van Heemstede: HBC Voetbal, ontstaan uit een fusie 

tussen H.V.V. Heemstede en Berkenrode. Rob Roomeijer, 

die volgend jaar zijn 25jarig voorzittersjubileum viert, is 

trots. “Zondag 1 is gepromoveerd naar de tweede klasse, 

Zondag 2 is gepromoveerd naar de reserve eerste klasse, 

de supporters club is ijzersterk en de club is een warm 

nest voor zowel bestaande als nieuwe leden.”  

HBC Voetbal: 
45 jaar geleden begon Rob bij HBC. “Voetballen 
doe ik al van jongs af aan. Ik begon in Den Helder, 
waar ik oorspronkelijk vandaan kom, vervolgens 
in Alkmaar en sinds 1974 bij HBC. Toen ik bij 
een Heemsteedse school als leraar aan de 
slag kon, zijn mijn vrouw en ik naar Heemstede 
verhuisd. Vanzelfsprekend was ik op zoek naar 
een voetbalclub in de buurt die bij mij paste. 
Mijn keuze is toen gevallen op HBC. Ik werd 
warm ontvangen en het voelde meteen goed.”

Van selectiespeler naar voorzitter
“Van mijn 30ste tot mijn 38ste heb ik in het eerste 
van HBC gespeeld, maar ik moest stoppen door 
een blessure.” Nadat hij noodgedwongen uit de 
selectie stapte, werd Rob al gauw jeugdvoorzitter. 
“Ik wilde iets terugdoen voor de club, mede 
omdat mijn kinderen ook bij HBC voetbalden. 
Na zes jaar was het een logisch gevolg om 
voorzitter van de club te worden.”

“25 jaar voorzitterschap is niet niks, maar wat 
het leuk maakt, is de hechtheid van de club. 
HBC is een familieclub waar ouders aan de lijn 
staan die vroeger samen in een team hebben 
gezeten. Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte 
welkom. Zij worden met open armen ontvangen. 
Die hechtheid gaat overigens ook over onze 
supporters. Zij staan elk week weer klaar om 
de teams aan te moedigen. Bij uitwedstrijden 
gebeurt het zelfs regelmatig dat wij meer sup-
porters hebben dan de thuisclub.”

Nieuw vrijwilligersbeleid
HBC heeft niet alleen trouwe leden en supporters, 
maar ook 120 actieve vrijwilligers. “Het is echter 
lastig om mensen te vinden die voor een langere 
periode iets willen doen, zoals een bestuurs-
functie”, aldus Rob. “Enerzijds is het begrijpelijk, 
want het kost tijd. Anderzijds kan een club zonder 
vrijwilligers niet bestaan. Daarom zijn we afge-
lopen seizoen een ander vrijwilligers beleid gaan 
voeren. We benaderen ouders van jeugdleden 
met de vraag wat zij voor de club kunnen doen. 
Ze krijgen een lijst waarop ingevuld kan worden 
waar ze mee kunnen helpen, zoals het draaien 

van een bardienst of rijden naar een uitwedstrijd. 
Zo proberen we de hiaten op te vullen en mensen 
(nog meer) bij de club te betrekken.”

Ook bij de oudere jeugd probeert HBC interesse 
te wekken op vrijwilligersgebied. “We laten 
hen wedstrijden fluiten bij de jongere jeugd. 
We hopen dat een aantal van hen het zo leuk 
vindt dat ze het blijven doen. Ook organiseren 
we elk laatste weekend van de zomervakantie 
het jeugdweekend. De oudere jeugd worden 
hierbij betrokken als begeleiders. Dat vinden ze 
ontzettend leuk om te doen, dus dat belooft wat 
voor de toekomst!”

Terug in de tweede klasse
Naast het vrijwilligersbeleid, is ook het selectie- 
beleid veranderd. “Twee jaar geleden vonden we 
het tijd om het roer om te gooien. We speelden 
veel te lang in de vierde klasse. De doelstelling: 
een stabiele tweedeklasser worden. De rand- 
voorwaarden om in de selectie te komen én te 
blijven, zijn aangepast. Dat, gecombineerd met 
ingrediënten als een ambitieuze trainer en een 
sterke achterban, heeft ervoor gezorgd dat we 
komend seizoen weer de tweede klasse betreden. 
Nu is het doel om dit te handhaven en wie weet 
wat er nog voor kansen op ons pad komen…”

Dit kampioenschap is uitgebreid gevierd, samen 
met de kampioenschappen van de andere teams. 
“Want niet alleen de selectie, maar ook amateur-
voetbal is voor HBC belangrijk. We bieden 
optimale mogelijkheden voor het beoefenen 
van zowel prestatie- als recreatievoetbal. Zo 
heeft ieder team de gelegenheid om twee keer 
per week te trainen en is er voor elk team altijd 
een veld beschikbaar.”

“Nu we weer terug zijn in de tweede klasse, merk 
ik dat het enthousiasme groter wordt. Steeds 
meer spelers van buitenaf schrijven zich bij HBC 
in, iedereen respecteert elkaar en de waardering 
die men voor elkaar heeft is nog beter te zien. Dit 
alles zorgt ervoor dat de leden zich thuis voelen 
en dat maakt mij een trotse voorzitter.”
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