
Beste Eef, 

 

Tja een vreemde wisseling van de wacht dit keer….. want Eef is straks niet meer. Zit je bijna 5 jaar in 

het bestuur en dan verzaak je op je eigen feestje? Maar ja, Eef en eigen feestjes, praat me er niet 

van. 

 

Twee weken geleden heb ik Eef hier nog kort over gesproken. Wat moet ik doen vroeg Eef mij? Ik 

kan eigenlijk echt niet op de 13
e
. Ik heb hem toen het volgende simpele rijtje genoemd:  1) gezin,   

2) werk en 3) hockey . Dit was blijkbaar voldoende.  

 

Eef moet dus helaas deze ALV voorbij laten gaan vanwege een werkbezoek in Engeland en daar 

hebben wij ongetwijfeld allemaal begrip voor. Toch zijn een paar woorden wel op zijn plaats, 

vandaar dat ik net wat heb opgeschreven op weg van het ’ t Markvelt naar het HV Abcoude clubhuis. 

 

Eef, de afgelopen 2,5 jaar (een jaar in de voorbereiding en 1,5 half jaar in het bestuur) ben jij voor 

mij een steun en toeverlaat binnen de TC geweest en daarnaast ook een hele goede en persoonlijke 

vriend. Je bent soms lastig om mee samen te werken omdat je bijna altijd gelijk hebt en een 

onnavolgbaar en ongelofelijk creatief brein hebt. Je schakelt snel en weet altijd de vinger exact op de 

zere plek te leggen.  

 

Om heel eerlijk te zijn hebben we veel, ja heel erg veel aan Eef te danken.  We staan waar we staan 

als de HV Abcoude, maar ik kan jullie verzekeren dat we lang niet zo veel voor elkaar gekregen 

zouden hebben zonder de aanwezigheid van Eef. Soms is hij wat ruw en soms wat kort door de 

bocht, maar altijd met open vizier en gericht op resultaat. Iets wat ik in Eef als bestuurder maar 

zeker ook als vriend enorm kan waarderen. Eef heeft het stokje overgenomen toen er nog niet zo 

heel erg veel in processen en procedures was vastgelegd. Dat is voor een Lean Six Sigma black belt 

jongen lastig. Dus Eef is op zijn eigenzinnige en onverzettelijke wijze aan de slag gegaan om structuur 

aan te brengen binnen de TC. Die was er natuurlijk al wel ten dele, maar volgens Eef niet duidelijk en 

goed genoeg. Met energie voor 10 heeft hij via zijn netwerk goede trainers en vooral een goede 

technisch manager binnengehaald. Dit is achteraf gezien een meesterzet geweest want de olievlek 

heeft zich steeds verder uitgespreid met als resultaat een trainersgilde waar bijna alle clubs jaloers 

op zijn. Het voordeel van Eef is tevens geweest dat hij het zich kon permitteren om het op werkvlak 

wat rustiger te hebben en alle tijd en energie aan de hockey te wijden. Zie hier het resultaat; een 

florerend H1 gepromoveerd naar de 2
e
 klasse en meedraaiend in de top, een promotie van D1 naar 

de 3
e
 klasse, lijnteams die met de topclubs kunnen wedijveren, etc. etc. 

 

Maar resultaat is vergankelijk, korte termijn en uiteindelijk niet bevredigend genoeg om te kunnen 

rusten. Een aantal mensen denkt ongetwijfeld, eindelijk niet meer dat geschreeuw en tomeloze 

geouwehoer over hockey nu Eef uit het bestuur gaat. Maar een aantal denkt ook, wat nu? Ik schaar 

mezelf onder de laatste categorie. Het commitment, de inzet en de tomeloze energie die Eef in de 

hockey steekt is uniek. Dat weet ik en dat weet Luc inmiddels ook. Vandaar dat we Eef gaan 

parkeren in een technische commissie onder het bestuur. De kennis en visie van Eef is volgens ons 

nog nodig om de volgende stap te maken naar een nog stabielere basis met goede trainers, capabele 

Technische Managers, goed presterende vlaggenschepen en vooral goed organisatorisch vermogen. 

 

Mijn dankbaarheid is dan ook groot dat Eef zich achter de schermen nog blijf bemoeien met 

bepaalde technische aspecten binnen de HV Abcoude. 

 

Ik kan alleen maar zeggen, waardering, respect en heel veel dank mijn vriend! 

 

Graag een luid applaus voor onze Eef!  


