
Na 2 jaar zonder is het dan eindelijk weer daar, 
De nieuwjaarsreceptie in een bomvolle kantine als inluiding van het nieuwe jaar! 
Wat voelt het goed om iedereen weer dicht bij elkaar te zien, 
Al was het dan niet altijd een goed jaar misschien. 
 
We zijn het mogelijk alweer vergeten, 
En voor hen die het niet meer weten, 
Het is nog maar 12 maanden geleden, 
Dat door corona contact moest worden vermeden. 
Het land zat nog steeds op slot, 
Bedrijven kregen wel steun, maar toch gingen er kapot. 
 
Toen dan eindelijk weer alles mocht en de competities werden hervat, 
Sloeg het eerste onheil toe op een feestje, nadat de hoofdmacht tegen Sparta aantrad. 
De vrouw van onze hoofdtrainer Paul Bestebreur, 
Kreeg op 5 maart een hersenbloeding, hier voor de deur. 
Gelukkig overleefde ze dat, 
Maar helemaal de oude wordt ze helaas niet meer, die schat. 
 
Twee maanden later kregen wij de volgende klap, 
Johan Engel was een weekendje naar Liverpool op stap. 
Op zondag kwam hij thuis en ging hij naar bed, 
De volgende dag kon hij niet meer worden gered. 
Veel te jong is hij overleden, 
Net 48, de 50 niet eens overschreden. 
 
Het eerste elftal, tot dan fier bovenaan, 
Kon al deze tegenslagen niet weerstaan. 
De eerste plaats werd uit handen gegeven, 
En zodoende zijn we in de 2e klasse gebleven. 
 
Recent was daar nog het overlijden van Patrick Buijs, 
Ook pas 45, deze vaste supporter bij Hellevoet thuis. 
Slokdarmkanker en een bloedvergiftiging werden hem uiteindelijk fataal, 
Nooit meer langs de lijn zijn gescheld en kabaal. 
Zittend in zijn rolstoel, altijd kritisch op het spel, 
Waren alle voetballers maar als Patrick zo fel. 
 
Bij uw voorzitter werd ook nog eens kanker geconstateerd in de prostaat, 
Gelukkig is dat niet iets waar je snel aan dood gaat. 
 
Is er dan helemaal niks positiefs te melden? 
Nou, dat gebeurt bij onze club gelukkig maar zelden. 
Met de vereniging an sich gaat het namelijk helemaal top, 
Komen we er na corona ook qua ledenaantal weer bovenop. 
 
Ook mochten wij 2 dames toevoegen aan het bestuur, 
Waarop de penningmeester al zei ‘Dit jaar wordt duur’… 
Ze brengen namelijk goede ideeën in en daarmee zijn wij heel blij, 
Maar overal moet geld bij… 
 
 



Gelukkig hebben wij qua sponsors niks te klagen, 
Bleven zij ons zelfs in de zware coronatijd een warm hart toedragen. 
Dat werd beloond met een sponsoruitje naar Excelsior – SC Heerenveen, 
Met maar liefst 63 personen gingen wij daar met een bus heen! 
 
Niet evenveel gingen ermee terug, 
Want er belandde er 1 onderaan de trap op zijn rug… 
Een bezoekje aan het ziekenhuis was zijn deel, 
Maar uiteindelijk mankeerde hij niet veel. 
 
Aan vrijwilligers is er nog geen gebrek, 
Al is er voor scheidsrechters en barmedewerkers altijd plek. 
Het komt vaak op de schouders van dezelfde mensen neer, 
Die straks een keer zeggen, ‘ik doe het niet meer’. 
Vanaf deze plek dus aan alle vrijwilligers nogmaals veel dank, 
In december werd dat al gewaardeerd met chocola en drank. 
 
Een vereniging draag je met zijn allen, 
Daarin laat je elkaar niet vallen. 
Ik wil het aan hen die nog niks doen dus nog een keer vragen, 
Meld je aan om ook JOUW steentje bij te dragen. 
 
De commissie van Activiteiten had in ieder geval de smaak weer te pakken, 
Van de seizoensafsluiting tot 7-tegen-7, de boutavond en oliebollen bakken. 
Ook dit jaar staat er weer genoeg gepland, 
Zoals o.a. een après-skifeest voor 18+ en voor de jeugd een kamp in een tent. 
 
De nieuwbouwplannen dan, een eindeloos verhaal, 
Een tribune, kleedkamers, het kon niet op allemaal. 
De tijd zit ons echter een beetje tegen, vooral qua prijzen. 
Tarieven die werkelijk de pan uitrijzen. 
We kijken het daarom nog even aan, 
Want het is nog niet definitief van de baan. 
 
Sportief was het ook weer een mooi afgelopen seizoen, 
Bij de jeugd werden de JO17, 13, 12 en 8 kampioen! 
Het toen nog 6e elftal wist dat bij de senioren te presteren, 
En het 2e elftal lukte het bijna om naar de hoofdklasse te promoveren! 
 
Sommige jeugdelftallen komen ook dit seizoen weer uit op hoofdklasseniveau, 
Mede door het goede werk van Hoofd Jeugdopleiding Damiano Vaudo. 
Het is daarom jammer dat hij ons gaat verlaten, 
En daar viel ook niet meer over te praten. 
Dat is niet zo gek, wanneer PSV je vraagt. 
We wensen hem veel succes en hopen dat hij daar slaagt! 
 
Bij de jeugd ook een verschuiving aan de top, 
Daar volgde Manuel Kerkhof Robin Verheijen als jeugdvoorzitter op. 
Manuel doet dat tot nu toe naar behoren, 
Hij lijkt wel haast voor die rol geboren. 
 
 



Aan de prestaties van het eerste elftal is al even gememoreerd, 
Er werd naar behoren gepresteerd. 
Het kampioenschap op een haar na gemist, 
Wat helaas door externe factoren werd beslist. 
 
Voor dit seizoen ingedeeld in de regio Zuid, 
Dachten wij, dan zijn wij vast eerder die 2e klasse uit. 
Omdat de beoogde spits ons op het laatste moment in de steek liet, 
Scoren wij nu echter niet. 
En om dat stapje hogerop toch te maken, 
Zullen we wel wat vaker het vijandelijke doel moeten raken. 
 
Hoe het seizoen ook beëindigd wordt, 
Paul Bestebreur is volgend seizoen niet meer aan boord. 
Aan het einde van het seizoen scheiden onze wegen, 
Al komen we elkaar vast nog eens tegen. 
Langs deze weg bedank ik hem alvast voor de afgelopen jaren, 
Al hebben wij met elkaar nog een mooie klus te klaren. 
 
Als nieuwe trainer is Mark van Os aangesteld, 
Die nu nog OHVV leidt op het veld. 
Mark staat bekend als gedreven, eerlijk en fanatiek, 
Is van een nederlaag nog goed ziek. 
Laten we hopen dat we zo weinig mogelijk verliezen dan, 
Dat is het beste medicijn wat daartegen helpen kan. 
 
Is er verder nog iets wat we deden? 
O ja, er kwam een pas voor alle leden. 
Met korting consumpties kopen aan de bar, 
En vanmiddag is het helemaal bizar! 
Maar liefst 50% korting krijg je bij betaling met jouw pas, 
Iedereen zou toch willen dat-ie lid was? 
Enkele prijzen zullen na vandaag wel stijgen, 
Maar nog steeds kan je dan bij ons een goedkope consumptie krijgen. 
 
Contant betalen werd wel afgeschaft, om reden van gemak en veiligheid, 
Sommige mensen moeten hun zwarte geld nu ergens anders kwijt. 
De velden 1, 3, 4 en de punt worden nu allemaal door led verlicht, 
Het is goedkoper en we hebben beter zicht. 
 
Ondanks de ledlampen, 
Hebben wij in de maatschappij natuurlijk met de nodige problemen te kampen, 
Boodschappen niet meer te betalen, stijgende kosten van energie, 
Woningnood, stikstof- en klimaatcrisis, boerenprotest en inflatie. 
De wereld staat in brand, 
Overal is wel iets aan de hand. 
 
Ook zo’n hot thema, grensoverschrijdend gedrag, 
Tegenwoordig moet je eerst vragen of iets wat je doet wel mag. 
Tuurlijk, Jeroen Rietbergen speelde met meer dan alleen zijn toetsen, 
Waardoor hij nu zijn blazoen op moet poetsen. 
 



En Marc Overmars toonde zijn lid, 
Zodat hij nu niet meer bij Ajax zit. 
Maar slaan we met zijn allen niet een beetje door? 
Om een foute grap mag je nog best lachen hoor! 
En waar is de tijd gebleven, 
Dat je iemand nog gewoon een knuffel mocht geven? 
 
Sinds 1 januari maken wij deel uit van de gemeente Voorne aan Zee, 
Maar v.v. Hellevoetsluis blijft v.v. Hellevoetsluis, oké? 
Er zijn plannen voor nieuwe woningen hier aan de overkant, 
En de gemeente staat er voor garant, 
Dat er, heeft men gezegd, 
Ook parkeerplekken voor de voetbalvereniging worden aangelegd. 
Dat is natuurlijk niet verkeerd, 
Al is het parkeerterrein ooit al in zijn geheel voor de voetbalvereniging gecreëerd… 
 
Een winters WK werd er ook gespeeld, 
De meningen daarover waren verdeeld. 
Nederland strandde in de kwartfinale, 
Terwijl er volgens Van Gaal veel meer was te halen. 
De penaltykiller werd een wetenschappelijk ding, 
Toch was het de ene na de andere penalty die er makkelijk in ging. 
 
Laten wij ons echter tot ons eigen cluppie beperken, 
Daar is het nog steeds fijn werken. 
Met allemaal mensen met maar 1 doel voor ogen, 
Het niveau en plezier bij v.v. Hellevoetsluis verhogen. 
 
Een mooi streven, waar ik met jullie op proosten wil, 
Want de tap staat nu wel lang genoeg stil. 
Laat deze nieuwjaarsreceptie het startschot zijn, 
Van een jaar vol gezelligheid, plezier en gein! 


