In Memoriam Henk Roijen
Henk, een verenigingsman pur sang, welke zijn vereniging nooit in de steek liet. Altijd
aanwezig, nooit op de voorgrond tredend, nooit beroerd een helpende hand uit te
steken. Een stille genieter, trots op zijn carnavalsvereniging, harmonie en voetbalclub.
Henk werd op 12-jarige leeftijd in augustus 1962 lid van zijn RKVVM. Er was toen net
een aantal jaren een jeugdelftal bij RKVVM en ondanks het grote leeftijdsverschil
tussen de spelers was Henk altijd aanwezig.

A jeugd juni 1967, winnaar toernooi Kring Gulpen
In juni 1967 won Henk als speler van de A jeugd een van zijn enige prijzen als actief voetballer; het
toernooi van kring Gulpen. Hij speelde toen in een team met o.a. Jo Heusschen, Sjef Meertens, Hub
Meertens, Hub Heijnen en Jacq van Laar. Leiders waren Nico Gilissen, Pierre Roijen en Marcel Frints.
Henk had al snel door dat hij geen begenadigd voetballer was, maar zoals hij zelf hierover zei: “Un
club besjtit neet allein oet gooi voetballersj……”.
Begin jaren ‘70 nam Henk zitting in het
bestuur van de supportersclub. Dit was
een rol die voor Henk was weggelegd,
het steunen van de club, op allerlei
gebieden. Mede dankzij de inzet van
Henk groeide de supportersclub uit tot
een bloeiende vereniging, welke
ontzettend veel werk verzette om de
onderlinge band tussen leden en
supporters te behouden.

Bestuur supportersclub eind jaren ‘70

Bij de verenigingstoernooien op de velden van RKVVM was het altijd een feest voor Henk. Tijdens
deze toernooien kon hij tegelijkertijd 2 van zijn verenigingen helpen. Op de velden van RKVVM nam
hij diverse jaren namens
het steunfonds van
Harmonie Concordia
deel aan het jaarlijks
verenigingstoernooi van
de supportersclub van
RKVVM

Elftal Steunfonds
Harmonie Concordia
tijdens
verenigingstoernooi
supportersclub RKVVM
eind jaren 70.
Eind jaren 70 heeft Henk zijn actieve voetbalcarrière vervolgt bij de veteranen. Ruim 40 jaar zou Henk
zich voor dit elftal inzetten. Eerst als voetballer, later als vlagger. Vele RKVVM-ers hebben in deze tijd
samen met Henk gespeeld. Tijdens de wedstrijden was het altijd strijd voor de overwinning, na
afloop was het tijd voor plezier onder genot van een pilsje.

Elftalfoto RKVVM 3 seizoen 91/92
En of deze activiteit nog niet genoeg was, koos Henk ervoor om midden jaren 80 leider te worden
van RKVVM 3. Henk vond dit een geweldig elftal om te coachen. Tijdens een interview i.v.m. het
jubileumboek van RKVVM in februari 2009 vertelde Henk over deze tijd: “Het derde is altijd een leuk

elftal geweest. Heel vaak voetbalden daar spelers die voorheen op hogere elftallen speelden. Het
was een mix van leuke voetballers en gezellige sfeer”. Henk zou 15 jaar lang dit 3e elftal leiden.
Na deze 15 jaar vond Henk het tijd voor iets anders. De club zat in de problemen, want het had niet
voldoende scheidsrechters om op zondag te wedstrijden te leiden. En jawel hoor, Henk offerde zich
hiervoor op. “Die mannuh motte toch kinne voetballe! En ig hub zoe lang gekeeke nao voetballe, dat
ig de spelregels toch wal mot kinne” zei Henk over deze carrière-switch. Diploma’s heeft Henk voor
het scheidsrechteren niet gehaald. “Want dan ben je bondsscheidsrechter en moet je ook
wedstrijden van andere clubs fluiten, en dat wilde ik niet”.
Henk leidde vol passie de wedstrijden bij RKVVM. En als er dan eens een opstootje was tussen 2
spelers kwam Henk altijd met zijn glimlach ertussen en zei hij “hey jonguh, is dat noe nudig?” Deze
woorden werkten bijna altijd waarna de wedstrijd gewoon weer verder kon gaan.
Na ruim 16 jaar besloot Henk zijn scheidsrechters fluitje over te dragen aan de jongere garde. Maar
wie zou denken dat Henk zou stoppen bij RKVVM, kende Henk niet goed. Hij ging helpen aan de
entree tijdens de thuiswedstrijden van RKVVM 1. Ook werd hij een vaste kracht tijdens het
opbouwen en bemannen van de rustpunten welke RKVVM deed uitbaten tijdens de Heuvelland 4
Daagse. Enkele jaren later sloot Henk zich aan bij de onderhoudsploeg van RKVVM. Deze ploeg
zorgde wekelijks ervoor dat de velden weer in optimale staat erbij lagen om in het weekend iedereen
van hun geliefde potje voetbal te kunnen laten genieten.
Een werk dat door velen niet gezien wordt, o zo belangrijk voor de club, uitgevoerd door mensen met
een echt clubhart, die niet in de schijnwerpers willen staan, en nooit te beroerd zijn om in weer en
wind hun handen uit de mouwen te steken…….: de rasechte verenigingsman. Een rol die Henk op het
lijf geschreven was.
Voor al zijn werk voor RKVVM en mede vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap werd Henk in 2012
benoemd tot ere-lid van RKVVM.

En toen opeens was het stil…………

Henk, je laat een grote lege plek achter bij jouw RKVVM. Het enige wat blijft is de herinnering. Jij
hebt RKVVM zoveel gegeven……..het enige wat wij nu tegen jou kunnen zeggen is: Dank je wel voor
jouw inzet en liefde voor RKVVM.
Rust zacht, neem plaats op de eretribune daarboven, waarbij je goed zicht zult blijven houden op
alles wat er bij RKVVM gebeurd.

