Huug van de Voort
Hoewel ik als broekie ofwel jongeling binnen het bestuur de hele actieve
periode van Huug niet meer heb meegemaakt en hem eigenlijk alleen nog in
zijn laatste jaren als actieve strandvisser, die hij samen met zijn vismaat Willem
van der Steeg viste, heb mogen meemaken zijn de verhalen die over hem
rondgaan en gingen binnen de HSV legendarisch.
Ik heb er over nagedacht hoe je Huug nou moet omschrijven en ik denk dat
degene die hem in het laatste versie van het boek welke is uitgegeven bij het
60 jarig bestaan omschreef, het bij het rechte eind had: Een markant figuur.
Een lid van het prille begin, ik heb de ledenadministratie er even op na
geplozen, wat overigens makkelijk zoeken was, want geheel boven aan stond
Huug van der Voort. Lid sinds 1-1-1952. Dat betekent dat hij dus al 65 jaar lid is.
Dan spreken we niet over zomaar een lidmaatschap, maar over iemand die zijn
hele ziel en zaligheid aan de HSV gegeven heeft. Al in 1958 zij hij ja tegen een
jaartje secretaris zijn, tot er iemand anders gevonden zou worden. Blijkbaar is
er lange tijd niemand gevonden, want hij heeft het maar liefst 35 jaar
volgehouden.
Hij vormde samen met voorzitter Kees Lassooij en penningmeester Siem Schot
een drie eenheid waarmee niet viel te spotten, niet zeiken maar poetsen was
het motto
Huug is altijd een harde werker voor HSV de Sportvisser geweest, niets was
hem te gek. Hij deed van alles van het echte bestuurswerk, zoals net al gezegd
tot stofzuigen, vuilnis bakken buiten zetten en noem maar op. Tot op heden
staat zijn naam nog steeds vermeld in het clubblad als coördinator van de
schoonmaak.
Huug is nauw betrokken geweest bij het oprichten van de jeugd afdeling welke
vele jaren een bloeiende afdeling is geweest en nu helaas een mindere fase
door maakt. Ook bij het oprichten van de strandafdeling heeft hij een grote
inbreng gehad en mede door hem is dit uitgegroeid tot de super afdeling die er
nu staat.
Een belangrijk iets voor Huug was het vasthouden van het sociale gevoel
binnen de vereniging en hoewel hij al lange tijd geen bestuursfunctie meer
heeft bekleed, stak hij tijdens de befaamde koffieochtenden zijn mening niet
onder stoelen of banken en bleef hij op zijn manier nauw betrokken bij het wel
en wee van de HSV.

Dat de HSV hem veel dank verschuldigd is, is een ding wat zeker is en het
erelidmaatschap wat hem destijds is uitgereikt is maar een kleine geste naar
een man met een groot hart voor HSV de Sportvisser.
Ik kan dan ook alleen maar als afsluiting zeggen Huug bedankt voor alles en
rust zacht.
Henk Zonneveld

