In Memoriam: Cees Blaeke en S.V.Sluis
Vanaf de oprichting was Cees Blaeke een begrip op en rond het voetbalveld van S.V. Sluis.
Cees heeft zich ruim 25 jaar op vele manieren voor de vereniging ingezet.
Samen met anderen (vooral zijn beste maat Johan Bogaard) was hij verantwoordelijk voor het
onderhoud van het veld, kalkte hij de lijnen en dichtte hij vooral op het oude veld de putten en
verwijderde de molshopen.
De lijnen werden toen nog met gewone kalk getrokken en dat betekende: eerst naar de
aannemer achter een zak kalk en dan de lijnen trekken.
Op het oude veld met al die putten en molshopen was dagt niet makkelijk.
Soms moesten eerst de plassen van het oude veld verwijderd worden en dat ging op een wel heel
speciale manier. Met grote sponzen werd het water opgezogen, waarna met een kruiwagen zand
werd gestrooid om toch maar te kunnen spelen.
In die tijd was Sluis nog een zaterdagvereniging. Op zondagmiddag organiseerde Cees dan samen
met Johan biljart- en tafelvoetbaltoernooien voor de jeugd.
Het was dan ook altijd druk die middagen en onder genot van een worstenbroodje en limonade
of koffie had de jeugd veel plezier.
In de beginjaren van de vereniging werden er vooral op het oude veld, zo rond Pasen, vele
vriendschappelijke voetbalwedstrijden gespeeld tegen Engelse jeugdteams.
Samen met Johan Bogaard was Cees (naast scheidsrechter) medeorganisator van deze
internationale ontmoetingen. Legendarisch is zijn uitspraak tegen een klein Engels voetbaljochie:
”He Boy, you after de dreed” (vrij vertaald: achter de draad!).

Ook was hij scheidsrechter bij zéér vele competitiewedstrijden van zowel de jeugd als de
senioren.
Daarnaast heeft hij samen met de gebroeders Bogaard meer dan 25 jaar lang elke woensdag door

weer en wind huis aan huis de Toto en Lotto opgehaald.
De formulieren moesten ingeleverd worden in het café van de toenmalige secretaris Leo Benne
waar penningmeester Stef Garritsen dan aanschoof.
Cees heeft daarnaast nog vele andere karweitjes voor de vereniging verricht.
Op het oude veld trad hij op als gastheer voor de aangestelde scheidsrechters. Hij ontving deze
met een kop koffie en een worstenbroodje, wat altijd zéér op prijs werd gesteld.
Cees is in al die jaren voor de vereniging van ongekende waarde geweest en daar zijn wij hem
zéér dankbaar voor.
BEDANKT Cees

