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ALPHEN - BIJ DE START VAN ZIJN 
LUCHTVAARTCARRIÈRE WERDEN RUUD 

JANSEN EN ZIJN FAMILIE CONFORM 
DE PROCEDURES GESCREEND. ZO’N 

VEERTIG JAAR LATER WERD OPNIEUW 
(ZO’N BEETJE) ZIJN DOOPCEEL GELICHT, 

NU ZÓNDER ZIJN MEDEWETEN. ZIJN 
VROUW EN DOCHTERS HADDEN NAME-
LIJK EEN AANVRAAG INGEDIEND VOOR 
EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING, 
OMDAT HIJ ZICH DRIE DECENNIA HAD 
INGEZET ALS VRIJWILLIGER BIJ HOC-
KEYCLUB ALPHEN. OP 5 JUNI KREEG 
HIJ TIJDENS ZIJN ‘AFSCHEIDSFEESTJE’ 

DEZE VERSIERSELEN OPGESPELD DOOR 
BURGEMEESTER NICO SCHOOF.

Door Jolanda van Luinen

OVER WAARDERING

Wellicht de geijkte vraag: had u de 
onderscheiding verwacht? 
,,Nee, helemaal niet zelfs, want ik was 
twintig en tien jaar eerder al benoemd 
tot lid van verdienste en erelid. En op 
een keer is het genoeg, toch? Ik wist 
sowieso niet dat ik op 5 juni een af-
scheidsreceptie aangeboden zou krij-
gen. Wel dat onze dochters ‘iets’ hadden 
georganiseerd, waarvoor mijn vrouw 
en ik op een bepaalde tijd en een beetje 
netjes gekleed klaar moesten staan om 
opgehaald te worden. Er was me be-
loofd dat er geen enge dingen zouden 
gebeuren. Daarop vertrouwen viel niet 
mee, want ik houd altijd graag de con-
trole. Toen wij op de parkeerplaats van 
het clubhuis aankwamen en ik daar ou-
de bekenden zag, begon het me pas te 
dagen. Die afscheidsreceptie was door 
iedereen goed geheim gehouden. Wat 
echter bijna niemand wist, was dat ik 
die middag ook een Koninklijke On-
derscheiding zou krijgen. Zelf kreeg ik 
dat pas door toen ik de burgemeester 
zag, met zijn ambtsketen om. Toen hij 
de microfoon pakte, heeft mijn vrouw 
me naar voren geduwd. Ze wist dat ik 
het doodeng vind om in het zonnetje 
gezet te worden. Gewaardeerd heb ik 
het echter wel. Later bleek dat mijn 
vrouw en dochters de onderscheiding 
voor me hadden aangevraagd. Zij had-
den dit in overleg met de hockeyclub 
gedaan, omdat ik er de afgelopen dertig 
jaar vrijwilliger ben geweest. Waarom 
HCA mij niet zelf voorgedragen had? 
Daar is voor het bestuur geen begin-
nen aan, want de club heeft zoveel be-
trokken vrijwilligers. Helaas voor hen, 
hebben die niet allemaal een gezin dat 
het heft in handen neemt, zoals het 
mijne.”

OVER AFKICKEN

Waarom wilden uw vrouw en 
dochters u zo graag een lintje be-
zorgen?
,,Hun reden was dat ik altijd zo druk 
was met HCA, zonder ooit iets voor 
mezelf te vragen. Inderdaad heb ik er 
heel wat vrije dagen aan besteed en 
ook wel vakanties voor verzet. Daar 
ben ik heel plichtsgetrouw in. Het be-
gon ermee dat ik samen met anderen 
het clubblad stencilde en niette. Later 
kwam daar de kopij bij, die ik over-
typte van onder andere bierviltjes en 
kladjes. En nog weer later kwamen 
daar de administratie en inkoop van 
de kantine, de financiële administratie 
en de ledenadministratie bij. Penning-
meester was ik echter niet, want een 

bestuursfunctie was niet te combine-
ren met mijn onregelmatige diensten. 
Voor mij was m’n vrijwilligerswerk een 
goede reden om voor thuis een com-
puter te kopen en later om het geheu-
gen ervan uit te breiden. Als voormalig 
gezagvoerder heb ik veel belangstelling 
voor (computer)techniek.  Daarom doe 
ik alleen ‘nuttige’ dingen met de com-
puter, dus geen spelletjes.” 
,,Overigens is mijn vrouw ook jaren 
druk geweest bij de hockeyclub: als 
coach van een  jeugdteam, met het 
draaien van bardiensten en het mede 
organiseren van toernooien. Toen ze 
daar om gezondheidsredenen mee 
moest stoppen, heeft ze er twee jaar van 
moeten afkicken. Of ik straks moet af-
kicken? Nee hoor, want ik wist al lan-
gere tijd dat ik na dertig jaar - voor een 
cijferfreak als ik een mooi rond getal 
- grotendeels wilde stoppen met dit 
vrijwilligerswerk. Straks doe ik alleen 
nog de administratie voor businessclub 
Stichting Vrienden van HCA. Het is 
eigenlijk net zoals toen ik de luchtvaart 
begon: daar weet je vanaf dag één dat 
je op je 56ste verplicht met pensioen 
moet. Doordat ik op tijd wist wan-
neer ik afscheid ging nemen van mijn 
(vrijwilligers)werk, kostte het stoppen 
me beide keren geen moeite.”

OVER VOORPRET

Hebben ze u al verteld hoe de aan-
vraag in z’n werk is gegaan?
,,Ja. Het schijnt dat een vriendin van 
mijn vrouw op het idee van een lintje is 
gekomen, waarop Hetty dacht: wie niet 
waagt, die niet wint. Via het gemeente-
huis kreeg zij een invullijst waarbij haar 

zo’n beetje het hemd van het lijf werd 
gevraagd over mijn vrijwilligerswerk. 
Op dat moment snapte ik niet waarom 
ze me vroeg hoeveel uur per week ik 
voor HCA bezig was; inmiddels na-
tuurlijk wel. Ook weet ik nu dat mijn 
vrouw heel goed toneel kan spelen, 
want zelfs toen de burgemeester mij 
toesprak, had ik niet door dat zij ervan 
wist. Later bleek dat zij onze dochters 
als contactadres had opgegeven voor 
de aanvraag. Dat verklaart al die keren 
dat ze met de meiden een rondje ging 
lopen of fietsen, namelijk om te over-
leggen. De keren dat ik op hun huizen 
paste, had mijn vrouw gauw de post 
van de gemeente weggehaald voordat 
ik langs zou komen. En bij ons thuis 
had ze de functie nummerherhaling 
verwijderd uit de telefoon. Ze is zelfs 
nog bang geweest dat mij iets zou op-
vallen aan de gespecificeerde telefoon-
rekening - ze had onder andere enige 
oud-leden opgespoord - maar dat was 
niet zo. Achteraf vertelde Hetty me 
dat ze er eigenlijk geen fiducie in had 
gehad, omdat ik eigenlijk maar voor 
één plaatselijk club - dus niet landelijk 
- druk ben geweest. In dat geval zou 
ik ‘slechts’ een afscheidsfeestje hebben 
gekregen. Hoe dan ook, ze heeft er wel 
voorpret aan beleefd. Een week voor 
Koninginnedag hoorde ze dat de aan-
vraag goedgekeurd was en kon ze een 
datum prikken. Ik ben overigens blij dat 
ik de Koninklijke Onderscheiding niet 
tijdens de lintjesregen heb gekregen 
maar in het clubhuis van HCA, tussen 
mensen die vonden dat ik het verdiend 
heb. Misschien zou het beter op mijn 
cv hebben gestaan als ik voor meerdere 

clubs actief was geweest, maar ik deed 
het vrijwilligerswerk nooit ter meerde-
re eer en glorie van mezelf. Ik ben blij 
dat ik heb kunnen bijdrage aan de groei 
van HCA, van circa tweehonderd naar 
duizend leden. Gewoon gewerkt op de 
achtergrond en in mijn eigen tijd. Zo 
houd je het het langste vol.”

OVER TERUGKIJKEN 

Hoe hebt u HCA eigenlijk gecom-
bineerd met uw onregelmatige 
diensten?
,,In1978 besloot ik dat ik wat aan sport 
moest doen. Bij HCA had je het ‘huis-
vaderteam’ voor mannen die vanwege 
hun werk niet elke zaterdag konden 
trainen of op zondag mee konden doen 
aan de wedstrijden. Daar hoefde je je 
niet bezwaard te voelen als je er een keer 
niet was. Bij een vereniging is altijd wel 
wat te doen, maar een bestuursfunctie 
kon dus niet vanwege mijn werk. Maar 
als ik thuis was, was de maandagavond 
er voor de hockey. Op een gegeven 
moment werd ik gevraagd om het in-
formatieblaadje samen te stellen met 
bijdragen van alle commissies. Een paar 
jaar heb ik het blaadje samengesteld, 
gestencild en bezorgd. Zo nodig hielp 
het gezin mee. Tegenwoordig houdt 
het bestuur de leden via e-mail op de 
hoogte. In 1981 ben ik me bezig gaan 
houden met de administratie. Tot drie 
jaar terug stuurde ik nog acceptgiro’s. 
Tegenwoordig zijn dat ‘gewone’ factu-
ren, die men via internet bankieren vol-
doet. De volgende stap is het innen van 
contributiegelden via een automatische 
incasso. Dat staat voor 2009 op de plan-
ning.” ,,Terugkijkend heb ik ook goede 

herinneringen aan het toverballentoer-
nooi dat ik zeven jaar heb georgani-
seerd voor onze veteranen. In plaats van 
vaantjes deelden wij zakjes toverballen 
uit, vandaar die naam. Via een lid had-
den we kunnen regelen dat hoofdklasse 
bondsscheidsrechters ons toernooi kwa-
men f luiten. Zo gezellig vonden zij het 
bij ons. Sowieso hield men er een gaatje 
in de agenda voor vrij. Ja, dat waren 
goede tijden.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Ruud Jan-
sen verwachten? 
,,Mijn werk voor HCA was een uit de 
hand gelopen hobby. Vooral de admi-
nistratie was een hele klus. Gelukkig 
heeft er zich vorig jaar een vervangster 
aangemeld, die vanaf dat moment met 
mij heeft meegelopen. Zoals gezegd 
houd ik graag de controle, maar dat is 
bij HCA niet meer nodig. Vanaf nu heb 
ik dus weer alle tijd voor mijn andere 
hobby’s: lezen, puzzelen, knutselen en 
computeren.”

RUUD JANSEN: ,,BIJ HCA ZIJN VAST WEL MEER 
VRIJWILLIGERS DIE EEN ONDERSCHEIDING VERDIENEN”

Nu Ruud Jansen grotendeels is gestopt als vrijwilliger bij HCA, heeft hij weer tijd voor een van zijn andere hobby’s: lezen.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Ruud Jansen
Geboortedatum: 15 september 
1946
Geboorteplaats: Apeldoorn
Beroep: gepensioneerd gezagvoer-
der KLM Boeing 747 
Relatie: getrouwd met Hetty Huis 
in ‘t Veld (59)
Kinderen: 2 dochters: Petra en Ni-
cole
Hobby’s: lezen, puzzelen, knutse-
len, vrijwilligerswerk, ‘nuttige din-
gen doen met de computer’
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