
Afscheid van een mooi mens 
Na drie jaar heeft onze voorzitter en erelid, Ton van der Zanden, de 

strijd moeten opgeven. Van deze ziekte viel niet te winnen. 

Op nieuwjaarsdag kregen wij het onvermijdelijke bericht dat Ton op 

de veel te jonge leeftijd van slechts 66 jaar is overleden. Tot op het 

laatst heeft hij geknokt en zich met een traan en een lach verzet 

tegen het komende afscheid. Zijn niet aflatende inzet voor vereniging 

en stichting hield Ton, alhoewel noodgedwongen op afstand en 

ondanks de snel verslechterende situatie van de afgelopen weken, 

tot op het laatste moment vol.  

Ton was lid sinds 1992 en wierp zich al snel op als commissaris pistool/revolver. In 1997 

werd hij gevraagd toe te treden tot het bestuur, eerst als secretaris en later vele jaren als 

voorzitter. Vol passie en betrokkenheid, en zeer loyaal aan de vereniging, voerde hij zijn 

werkzaamheden uit.  Voor zijn grote verdiensten bij de onderhandelingen en latere aankoop 

van de schietbaan kreeg Ton in januari 2006, op voordracht van de leden, door de Algemene 

Vergadering zeer terecht het erelidmaatschap toegekend.  

Wij gaan in Ton een fijne collega en vriend missen. Zijn relativerende en praktische 

benadering van zaken heeft, samen met zijn gedrevenheid en liefde voor de schietsport, 

onze vereniging mede gemaakt tot wat zij nu is: een succesvolle middelgrote 

schietsportvereniging met bijna 300 leden, een eigen 100 meter schietbaan met 20 

schietpunten en vele faciliteiten. We kijken dan ook met trots terug op een mooi mens die 

dit de afgelopen 25 jaar allemaal mede mogelijk heeft gemaakt. We gaan je enorm missen 

Ton! 

Het bestuur wenst Lenie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze zware 

tijd. Ook voor hen binnen de vereniging, die vele jaren met Ton hebben samengewerkt en 

hem van dichtbij hebben meegemaakt, veel sterkte met het verwerken van het gemis. We 

zullen Ton nooit vergeten. 

 

Gezamenlijke besturen S.E.S. en H.S.V. “De Helm”. 

 

NB. vanwege de huidige situatie zal de uitvaart in zeer besloten kring plaatsvinden. Op een later moment 

zullen we alsnog een mogelijkheid creëren om op gepaste wijze afscheid van Ton te nemen.  

Voor vragen en blijken van medeleven kun je je richten tot bestuur@hsvdehelm.nl of Postbus 444, 5700 AK 

Helmond, ten name van Bestuur H.S.V. “De Helm”.  

De taken van voorzitter zullen vooralsnog worden waargenomen door vice-voorzitter en penningmeester 

Bert de Haas.  Hij is bereikbaar onder penningmeester@hsvdehelm.nl of via 0654 – 216 883. 
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