
 

Speech voor Henk 

 
Henk, je zegt altijd “Tjettje maak je niet druk”. Nou ik kan je zeggen, deze keer heb ik me 

niet alleen druk gemaakt, maar ik ben nu ook heel erg druk en voel ook daadwerkelijk druk. 

 

Henk, het 25-jarig jubileum van de NSSV betekent voor jou ook een jubileum van 25 jaar. 

25 jaar trouw aan de NSSV, het lijkt wel een huwelijk! In het echte huwelijk met Joke is dit al 

meer dan het dubbele, dus dit is voor ons veelbelovend voor de toekomst. 

Jij bent mede oprichter van de NSSV, bent 20 jaar penningmeester geweest en daarna 5 jaar 

algemeen bestuurslid tot op heden. Zelfs zo’n 3 jaar terug nog een half jaar interim voorzitter 

geweest toen onze voorzitter vrij plotseling overleed. En dat allemaal onbaatzuchtig! Een 

boegbeeld voor de NSSV.  

 

Als persoon ben je ook uniek. Altijd in voor een geintje, altijd je mond open trekken tegen 

iedereen, wat niet altijd even handig is, maar ondertussen bescheiden, altijd bereid om te 

helpen en iemand die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft.  

 

Hoe kun je zo iemand eren? 

Je bent nog lang niet van plan om te stoppen heb je gezegd, dus erelid kunnen we je nog niet 

maken. Er moest toch iets gebeuren meende ik. Ik heb daarom achter je rug om de andere 

bestuursleden gevraagd of ik mocht regelen dat jij een lintje zou krijgen. Daar konden ze 

gelijk achter staan. Maar ja, je houdt er niet van om op de voorgrond te staan, dus zou je het 

op prijs stellen, dat was de vraag. Ik heb toen je dochter Eva gepolst, want Joke vond ik te 

dicht bij je staan. Eva dacht dat jij het “stiekem wel heel erg leuk zou vinden”. Dus groen 

licht. 

 

En hoe regel je zoiets? Eerst maar eens met de gemeente Bloemendaal bellen, dit was eind 

februari. In principe kwam je in aanmerking, maar toen ik vertelde dat ik het graag op de 

jubileum reünie op 18 mei in Noordwijk wilde, kreeg ik gelijk te horen dat dit onmogelijk 

was. De hele procedure duurde minstens een half jaar. Ik was te laat helaas. Balen! Wat nu? 

“Altijd doorzetten” zei mijn vader vroeger, dus gevraagd of de ALV in het 25 jarig jubileum 

jaar een optie was en dat mocht en kon. Heb overigens nog wel gezegd dat Noordwijk voor de 

burgemeester dichterbij was dan Heerenveen, maar ook dit hielp niet. 

 

Dus alles in gang gezet. SV Vogelenzang, waar je ook al jarenlang vrijwilliger bent, was 

meteen bereid om de aanvraag te ondersteunen. Onze hartelijke dank hiervoor, voorzitter en 

secretaris! Ook de KNSB wilde graag een ondersteunde brief schrijven. Ook hen willen we 

hartelijk bedanken.  

 

Op 31 maart 2019 alles aangeleverd bij de gemeente Bloemendaal, prima op tijd gelukkig. 

Maar ik moest nog wel op audiëntie hoor. Op 16 april afgesproken bij jullie, maar wat jullie 

niet wisten dat er een bezoekje aan vooraf ging naar het gemeentehuis in Overveen om een 

toelichting te geven. Ik heb je daar zo’n beetje de hemel in geprezen Henk en gezegd dat je 

enige zonde is dat je zo nu en dan wel een borrel lust. Nee, grapje hoor, de 2 dames waren 

heel erg bereidwillig en ze zouden de procedure in gang zetten. Er moesten heel wat 

handtekeningen worden gezet. Afwachten verder. 

 

 

 



Op 10 oktober jl., net voordat we een weekje op vakantie gingen, werd ik gebeld door de 

gemeente Bloemendaal: het was gelukt! Je zou op 2 november een lintje krijgen en deze zou 

persoonlijk door de burgemeester van Bloemendaal aan je worden uitgereikt. Geweldig, wat 

een opluchting! 

 

Henk, vandaag is het zover. Namens het bestuur en de leden van de NSSV gefeliciteerd met 

de Koninklijke Onderscheiding! Je hebt het meer dan verdiend! Stefan Groothuis zei in 

februari tegen ons, “wat zouden de schaatsers zijn zonder de supporters”. Wij zeggen, “wat 

zou de NSSV zijn zonder Henk Vader”. 

In Friesland zeggen we:  

“Henk do bist best genôch” 

daarom een toost op jou, tsjoch! 

 

 

Tjettje 

 

 

 
 


