
         

        Drunen / Vlijmen, 26 juni 2022 

In memoriam Jan van den Heuvel 

 

Op 14 juni 2022 is Jan van den Heuvel overleden aan de gevolgen van een tragisch ongeval. 

De leden van vv Minerva kennen Jan als vader van Pierre en als opa van Lieke en Fleur.  

 

Maar de leden van Ever Ready kennen Jan niet alleen als toeschouwer bij wedstrijden maar 

ook als betrokken bestuurder en sponsor van de vereniging.  

 

Voor alle leden van Minerva wil ik de belangrijke rol van Jan van den Heuvel voor Ever Ready 

toelichten. 

 

Midden jaren 80 van de vorige eeuw verkeerde Ever Ready in een sportieve en financiële 

crisis. Heren 1 was in april 1985 uit de 3e divisie gedegradeerd. Naast de sportieve teruggang 

en daarmee gepaard gaande uitstroom van een aantal spelers, stopte ook Jan van Zandvoort 

na tien jaar met de sponsoring van Ever Ready. Een crisisbestuur heeft er toen voor gezorgd 

dat de ‘vrije val’ tot stilstand kwam en dat er een goede basis werd gelegd om stapsgewijs te 

werken aan een gezonde vereniging.  

 

Jan heeft in die tijd zorggedragen voor de algemene begeleiding aan de heropbouw van de 

herenlijn. De positieve flow die eind jaren 80 ontstond, resulteerde in de promoties van 

Heren 1 (in 1994 uitkomend in de 2e divisie) en van Heren 2. Maar ook de jongens jeugdlijn 

bloeide in die tijd geweldig op.  

 

Het crisisbestuur is eind jaren 80 weer overgegaan naar een normale bestuursvorm. Bij die 

overgang is Jan voorzitter geworden van Ever Ready. Jan was een prima voorzitter. Rustig, 

het overzicht bewarend, met onderkoelde humor, soms wat ongeduldig als de zaalwacht in 

de Hoge Heide ter sprake kwam. Maar vooral iemand die stond voor de vereniging, voor 

Ever Ready! Jan is tot midden 1996 voorzitter van Ever Ready geweest. 

 

Financieel heeft Jan er voor gezorgd dat Ever Ready er weer bovenop kwam. Ter vergroting 

van de naamsbekendheid heeft Jan vanuit zijn werkkring Jeans Centre als sponsor aan Ever 

Ready weten te koppelen. Onder de naam van Jeans Centre / ER is er ruim 10 jaar 

gevolleybald in Vlijmen. De bijdrage was niet alleen financieel, maar ook materieel in de 

vorm van shirts, broeken, trainingspakken, tassen, overhemden, jeans en jassen voor de 

dames en herenteams. Een geweldige uitstraling! In die tijd was Ever Ready een van de 

weinige volleybalverenigingen die zo’n goede sponsor had. 

 



Als voormalig Ever Ready zijn we Jan van den Heuvel enorm dankbaar voor zijn inzet als 

begeleider, als voorzitter en als sponsor van de vereniging. 

 

Onze condoleances gaan uit naar  

Pierre, Chantal, Lieke, Fleur & Maurice  

 Han, Susanne, Lukas, Stijn en Kai. 

Wij wensen jullie alle sterkte voor deze dagen en de komende tijd! 

 

Namens het bestuur van vv Minerva, 

Fons van Aart, voorzitter. 

 


