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Welkom,  

 

Bestuursleden van KOSC, ereleden van KOSC, vertegenwoordigers van de pers, familie Hesselink. Allemaal van 
harte welkom in de prachtig verbouwde nieuwe kantine van voetbalvereniging KOSC. 

Vandaag zijn we met dit illustere gezelschap samengekomen. We zijn hier bijeen om een bijzondere 
gebeurtenis te vieren. En wellicht is “bijzonder” niet helemaal een goede omschrijving. We zijn getuige van een 
unieke gebeurtenis. Niet eerder in de geschiedenis van KOSC hebben we namelijk een lid mogen huldigen voor 
het 75-jarig lidmaatschap van onze vereniging.  

Normaliter huldigen wij onze jubilarissen tijdens onze Algemene Leden Vergadering. Vanwege Corona konden 
de huldigingen dit jaar niet doorgaan. Maar we willen in het lopende voetbalseizoen stil staan bij deze unieke 
gebeurtenis. In overleg met je familie (dank, Norbert) hebben we vandaag gekozen om jou, Jan Hesselink, deze 
eer te bewijzen. 

Vijfenzeventig jaar lidmaatschap. Als je dat uitspreekt besef je pas dat deze periode een heel mensenleven 
bestrijkt.  

In onze archieven hebben we terug gevonden dat Jan Hesselink lid is geworden van KOSC in het seizoen 1945-
1946, en om precies te zijn op 1 augustus  1945. Dat houdt in dat je in dit lopende voetbalseizoen de mijlpaal 
van 75 jaar lidmaatschap hebt bereikt.  Dat is een zeer lange periode waarin je het wel en wee van de 
vereniging van dichtbij hebt meegemaakt. Zo heb je mogen ervaren dat het KOSC veld vroeger nogal eens 
verplaatst werd. Toen jij lid werd in 1945 was het veld net verplaatst van de Laagsestraat naar het 
Agelerbroek. Je hebt achtereenvolgens de verplaatsingen meegemaakt naar de Alleeweg, van de Alleeweg 
naar het Springendal, weer terug naar de Alleeweg, toen naar de Timmusweg, en uiteindelijk in 1995 de 
verplaatsing naar onze huidige locatie,  sportcomplex ’n Tooslag aan de Alleeweg. 

De liefde voor de voetbalsport is je met de paplepel ingegoten. In het jubileumboek dat is uitgebracht in 2008, 
toen voetbalvereniging KOSC 75 jaar bestond, vinden we terug dat jouw vader, Jans senior, veel werk heeft 
verricht aan het onderhoud van de grasmat. Je vader droeg de verantwoordelijk voor de beslissing of het veld 
al dan niet bespeelbaar was.  Jouw plek op het veld, Jan, was onder de lat. Je bleek een talentvol keeper. Je 
hebt diverse kampioenschappen mogen meemaken, onder andere in 1951 met KOSC B. Toen je ouder werd 
kwam je te spelen in de eerste selectie van KOSC en je was jarenlang de vaste keeper van KOSC 1. Op de grote 
foto op de muur naast de bar zien we jouw vader naast het doel, en jij onder de lat.  

Maar niet alleen op het veld, ook buiten het veld zette je in voor KOSC. Zo hebben we je terug gevonden op 
oude foto’s van het KOSC cabaret. Dat was blijkbaar iets van vroeger, cabaret buiten het veld. Tegenwoordig 
lijkt het er vaak op dat de beste theaterspelers op het veld staan… 

Jan Hesselink maakte vele jaren deel uit van het KOSC bestuur. Op 15 september 1966 bij Hotel van der Maas 
vond een jaarvergadering plaats. In de notulen van die jaarvergadering staat genoteerd dat Jan Hesselink is 
toegetreden tot het bestuur van KOSC.  

Je deed opvallend veel voor de voetbalvereniging. In het jaarverslag van seizoen 1966-1967 staat letterlijk 
genoteerd “de heer Hesselink was van groot belang voor de strijd voor de sportvelden, floot, vlagde en hielp 
waar hij kon”. Dat laatste sloeg op het feit dat Jan ook jaren in de gemeenteraad van Ootmarsum heeft 
gezeten en ook de functie van wethouder heeft bekleed.  
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Volgens het archief ben je in het voetbalseizoen 1979 - 1980 teruggetreden uit het bestuur. 

Voetballer, bestuurslid, scheidsrechter, vlagger, jeugdleider, vrijwilliger: elke vereniging mag blij zijn met leden 
zoals Jan Hesselink. Ook de penningmeesters in de loop der jaren zijn gekomen en gegaan zijn heel blij met je 
geweest: reken maar eens uit welk bedrag gemoeid is met 75 jaar contributie. Daar kun je een heel leuk 
tweedehands autootje van kopen… 

 
Zonder gekheid Jan, voetbalvereniging KOSC  is je dankbaar voor wat je al die jaren voor de vereniging hebt 
betekend. Gezien je respectabele leeftijd gaan we je niet meer vragen om weer actief te worden als vrijwilliger 
voor onze voetbalvereniging. Die tijd is voorbij. Maar vandaag schrijf je een bijzondere bladzijde in de 
geschiedenis van KOSC. Een bladzijde die nimmer uit de boeken zal worden gewist. Een bladzijde waar we 
trots op zijn, en die we ook graag willen uitdragen. 
 
Wij gaan wij zo dadelijk onderscheiden met een uniek speldje. Nog nooit eerder uitgereikt bij KOSC, en een 
speldje dat jou toekomt.  
 
Wij hopen dat je nog vele jaren lid zal mogen blijven van onze voetbalvereniging, in goede gezondheid en nog 
even scherp van geest.   
 
Jan Hesselink, wij feliciteren je van harte met deze unieke mijlpaal. 
 
Was getekend namens het bestuur van KOSC, 
Ootmarsum, 9 juli 2021 
 
 
Harold Rorink 
Voorzitter 


