
Mijn ervaring met Jan Van der HoekMijn ervaring met Jan Van der HoekMijn ervaring met Jan Van der HoekMijn ervaring met Jan Van der Hoek    Ik ben afgelopen dagen een midweek op vakantie geweest. Zoals ik altijd doe is de regio krant van het AD  nakijken waarin ik tot mijn verbijstering las dat Jan van der Hoek is overleden.  Jan is halverwege in het seizoen bij Excelsior gekomen, doordat er een trainer was weggestuurd in verband met de slechte resultaten van het eerste elftal. Jan is voor de vereniging een trainer geweest die bij Excelsior het een en ander op zijn kop heeft gezet.   Zo zijn er een paar voorvallen, die me altijd zijn  bijgebleven; Voordat Jan trainer werd bij Excelsior werd het trainingsveld bij slecht weer altijd gekeurd of er getraind mocht worden,. Bij Jan niet. Jan ging gewoon op het veld. Je betaalt een hoop huur voor het veld zei hij en dan moet je er ook  gebruik van maken . Een van de eerste wedstrijden die Excelsior moest voetballen was uit bij  sc Everstein, Zij stonden bovenaan en Excelsior stond stijf onderaan. De dagen daarvoor was het slecht weer geweest en sc Everstein moest en zou voetballen, en dachten van Excelsior gemakkelijk 2 punten te pakken. Ze waren zelfs zo ver gegaan, om het derde veld af te zetten met touwen zodat de wedstrijd door kon gaan. Jan had de spelers zo gemotiveerd dat deze er voor gingen. Excelsior won deze wedstrijd met 2-1, (Volgens mij scoorde Martin Bijl de 2-1. Excelsior had bij uitwedstrijden een grote aanhang en vele van Excelsior rende het veld op of we kampioen geworden waren).  na de wedstrijd liep Jan met tranen in zijn ogen van het veld.  Zo herinner ik ook, het jaar dat we kampioen geworden zijn. Er werden spelers van buiten de vereniging binnen gehaald, het was een heel bijzonder jaar, een jaar wat ik nooit zal vergeten niet dat we kampioen zijn geworden, maar het verschrikkelijke ongeluk waar Ad van Noort, Frank en Annalies Meijboom om het leven kwamen, ook Jan was bij het laatste zeer nauw betrokken.  Ook herinner ik mij de uitwedstrijd dat jaar bij Bolnes tegen Bolnes. Ad Bijl stond op scherp met zijn gele kaarten. Ad maakt een overtreding wat hem zijn derde gele kaart op zou leveren, Jan ging het veld in en riep hé Ed de Wolf wat doe je nu, dit was voor Ad een seintje om de naam van Ed door te geven aan de scheidsrechter. Wat bleek nu het geval, langs de kant stonden ook mensen van Capelle (mede titelkandidaat) en deze wisten wel beter. De verkeerde naam was opgegeven en na afloop gingen zij dan ook naar de scheidsrechter en vertelden hem dat dan ook. De scheidsrechter heeft dit doorgegeven aan de KNVB. Excelsior moest nadien met de betrokken spelers naar de KNVB om het een en ander uit teleggen. (Ad en Ed hadden het zelfde kapsel laten knippen). Wij op weg naar de KNVB. In de ruimte waar we stond te wachten kwam ook de scheidsrechter naar binnen. Arie Bijl ging naar hem toe en maakte een praatje met hem, wat er besproken werd weet ik niet, toen de spelers voor moesten komen hield Ed vol dat hij de gele kaart had ontvangen en Ad ontkende alles. Wij wisten wel beter. Ik was in die tijd wedstrijdsecretaris, dat heb ik geweten ook, bij dag en ontij werd ik door Jan gebeld, dan was dit niet goed, en dan dat weer, er moesten betere tegenstanders komen waar tegen we konden oefenen.  



Zondagmorgen was ik van huis uit gewend om naar de kerk te gaan. Maar bij Jan is dat menigmaal de mist in gegaan. ‘s Morgens als de telefoon ging kon ik naar de preek van Jan luisteren, van hetgeen in die week weer niet goed gegaan was volgens Jan. Jan was toen hij bij Excelsior was een verenigingsman. Het liefst was hij tegelijk voorzitter en wedstrijdsecretaris geweest om alles maar naar zijn hand te zetten. Jan nam ook altijd de tijd om bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal, om de lagerelftallen even de kleedlokalen binnen te stappen en te vragen wat ze gedaan hadden.  Na een aantal jaren is Jan weer vertrokken bij Excelsior om trainer te worden bij Zwaluwen Vlaardingen, Jan werd opgevolgd door Wim Eilander, Wim was een goede trainer in de Bollenstreek maar is op een verkeerd moment bij Excelsior gekomen, Jan kon het niet laten om tijdens de voorbereidingen een aantal spelers te bellen hoe de training van Excelsior was verlopen. Nog voor het seizoen was begonnen was Wim weer vertrokken. De overgang van Jan van der Hoek naar een andere trainer, welke dat op dat moment ook was geweest was te groot.  Een Jaar later vertrokken bij Excelsior weer een aantal spelers, evenals het jaar ervoor, toen Jan naar Zwaluwen Vlaardingen ging, ook toen gingen er weer spelers naar Zwaluwen, Jan was wederom een verenigingsman geworden . Helaas voor Excelsior nu bij Zwaluwen. Arie Rozendaal  Oud wedstrijdsecretaris van Excelsior Pernis. 
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