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U staat in de Top 50 van meest invloedrijke 

mensen in Eindhoven!

„Daaruit zou je kunnen afleiden dat er iets 
heel fundamenteels is veranderd in mijn 
werkzaamheden, en dat is niet het geval. Mis-
schien ben ik het afgelopen jaar wat meer 
in de publiciteit geweest als voorzitter van 
Oranje Zwart. Ik heb niet het gevoel dat er een 
wereld van verschil is tussen er wel of niet in 
staan. Ik vind het wel leuk, maar niet meer 
dan dat.”

U was in het afgelopen jaar heel gedreven 

bezig met de redding van Oranje Zwart. Het 

water stond de club tot de lippen, maar inmid-

dels is OZ op weg weer heel gezond te worden. 

Beschouwt u een plek in de Top 50 als vorm 

van erkenning voor wat u doet?

„Nee, want het heeft te maken met de dríve 
waarom je iets doet. De toekomst van  
Oranje Zwart stond op het spel en dát is de  
reden waarom ik erin gesprongen ben. Het 
gaat niet om mij, het gaat om de club.”

Simon van den Boomen is een rasechte 

Eindhovenaar. Hij werd in 1964 geboren 

in Stratum, groeide op in Eindhoven. Van 

den Boomen studeerde aan de Universi-

teit van Tilburg en is nu weer terug waar 

interview

TEKST: Eddy janSEn    foTo’S: jEroEn BroEKmanS

architect van het nieuwe Oranje zwart

het allemaal begon: Stratum. daar woont 

hij met echtgenote Carine en vier doch-

ters (van twintig, achttien, vijftien en 

twaalf jaar).

Wat heeft u met Eindhoven?

„Dit is mijn stad! Ik ben geboren in Stra-
tum, heb ook nog even in de oude Gracht in  
Woensel gewoond. Ik voel mijzelf een echte 
Stratummer. Ik wil anderen niet tekort doen, 
maar ik heb echt iets met Eindhoven-Zuid. 
Stratum is míjn wijk. De mix van mensen 
die daar woont, het is gewoon een heerlijke 
volkswijk, ruim opgezet, gemêleerd qua  
nationaliteiten ook. Je hoort mij niet zeggen 
dat Stratum de leukste wijk van Eindhoven is, 
want daar ken ik die andere wijken niet goed 
genoeg voor.”

Wat vindt u mooi en niet mooi aan Eindho-

ven? „Het is geen voorspelbaar mooie stad. 
Amsterdam, Den Bosch, Maastricht zijn 
voorspelbaar mooie steden. Maar Eindhoven 
kent veel mooie kanten die je wél moet ont-
dekken. Strijp-S is daar een voorbeeld van.  
Eindhoven laat zien dat je met nieuwbouw en 
vernieuwing ook mooie dingen kunt maken. 
Ik noem Eindhoven wel eens het München 
van Nederland. Amsterdam is meer Berlijn, 
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wij zijn meer München. Ik vind de Kennedy-
laan en de Montgomerylaan allebei niet mooi. 
Ze blinken uit in eentonigheid qua aanleg en 
bebouwing. De ontwikkeling van de Kleine 
Berg daarentegen vind ik weer wel heel goed.”

Ziet u Eindhoven fuseren met omliggende 

plaatsen als Veldhoven, Geldrop, Nuenen, Son 

en Breugel en Aalst-Waalre, net zoals dat ook 

voor sportclubs wel eens het beste is?

„Als je de ego’s van lokale bestuurders opzij 
zet, dan is dat op termijn de beste oplossing. 
Waarom zou je voorzieningen in omliggende 
plaatsen in stand houden, als ze veel te veel 
geld kosten? Ik snap niet waarom de politieke 
voorzieningen in een dorp als Aalst-Waalre 
in stand gehouden moeten worden. Het afge-
brande gemeentehuis herbouwen? Misschien 
is dit het juiste moment om dat niet te doen en 
je aan te sluiten bij Eindhoven.”

Omschrijft u zichzelf eens? Wat bent u voor 

een persoon?

„Ik ben een aanjagend type. Ik ben niet zo 
geduldig en kan heel veel energie vrijmaken 
voor dingen waar ik helemaal voor wil gaan. 
Iets van lijfsbehoud spreekt mij ook altijd wel 
aan. Verder opgeruimd, optimistisch, prak-
tisch, doelgericht. En ongedurig op zijn tijd. Ik 
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Simon     van den Boomen
Simon van den Boomen (48) is een nieuwkomer in de frITS Top 50. Hij geeft leiding aan de zestig  

advocaten en notarissen van VdB advocaten notarissen, voorheen gewoon Van den Boomen. de 

managing partner is nu tevens een jaar voorzitter van hockeyvereniging oranje Zwart, sinds hij 

mede de noodklok luidde over de financiële en sportieve nood van de club. de Eindhovenaar is  

ook een van de architecten van de mogelijke fusie van oZ met buurman EmHC in 2016.
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‘laten we in 
de vier jaar 
eenS twee 
keer een gooi 
naar de titel 
doen. dat zou 
geweldig zijn’
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ben een weegschaal. Misschien heb ik ook wat 
kenmerken van een ram, maar ik vind mezelf 
een echte weegschaal.”

U hebt een drukke baan bij VDB Advocaten  

Notarissen, uw voorzitterschap bij OZ moet 

ook zowat als een fulltimebaan voelen. Heeft 

u nog iets dat op een privéleven lijkt?

„Kwestie van goed organiseren. Bij OZ doen 
we het samen, op de zaak en thuis ook. Ik kan 
het natuurlijk niet allemaal alleen behappen. 
En ik heb ook nog een gezin. Maar ik reken 

altijd in drie dagdelen: ‘s morgens, ‘s middags 
en ‘s avonds. Een week heeft dus 21 dagdelen. 
Nou, daar kun je best een hoop in verzetten 
hoor.”

oranje Zwart is één van de grootste  

hockeyverenigingen van nederland. de 

club telt bijna 1.800 leden. de topsport-

sectie kost veel geld, maar kent nauwe-

lijks een verdienmodel. oZ vraagt geen 

entree bij wedstrijden, heeft geen trans-

ferinkomsten en géén inkomsten uit  

televisiegelden. dus is het eigenlijk het 

managen van een uitgavenbegroting. 

Eind 2011 dreigde het fout te gaan en 

luidde Simon van den Boomen als lid van 

de raad van advies de noodklok. de club 

bleek grote schulden te hebben, sponsors 

haakten onder druk van de economische 

crisis af. oZ stond aan de rand van de af-

grond. Inmiddels werkt de hockeyclub 

weer met een sluitende begroting.

Het gaat te ver om u de redder van Oranje 

Zwart te noemen?

„Ja, want we zijn met een hele groep mensen 
aan de slag gegaan. Harry van Hout met het 
tophockey, Joop Veelenturf heeft dingen ge-
daan, anderen hebben zich enorm ingezet en 
ik zou de coördinatie doen. Zo hadden we een 
groep van een man of tien, die in het kader 
van het herstel allemaal een onderdeel van de 
club beetpakten. En het is een beetje gegroeid 
dat ik daar de spokesman van werd. Dus ik 
heb het zeker niet alleen gedaan. Sportief gaat 
het goed met de club en ook financieel gaan 
we de goede kant op. De voorgenomen fusie 
met EMHC en de realisatie van een gezamen-
lijke accommodatie in 2016 is het sluitstuk 
van de hele operatie.”

U heeft sport, en dus ook hockey, altijd één 

van de pijlers onder de stad Eindhoven ge-

noemd.

„Zoals ik Eindhoven zie, drijft de stad op be-
drijfsleven, onderwijs, cultuur en sport. Als 
je dat breder trekt naar de economische re-
gio’s, dan is Eindhoven na Amsterdam en  
Rotterdam de derde regio van het land. 
Daar horen dus ook sportvoorzieningen 
op een hoog niveau bij. Oranje Zwart pres-
teert dit jaar uitstekend, hoort bij de top van  
Nederland en dat willen wij in de toekomst 
zo houden. Dan moet je stappen maken en  
durven doorpakken.”

Ondanks dat u het gezicht werd van Oranje 

Zwart lijkt de reddingsoperatie voor buiten-

staanders redelijk geruisloos te zijn verlopen.

„We hebben eerst in kaart gebracht wat we wel 
en niet goed doen. Talent zit overal, ook bij 
Oranje Zwart. Het was dus zaak dat talent te 
benoemen en samen te zoeken naar waar je 
goed in bent. Alle inspanningen hebben ook 
weer nieuwe sponsoren opgeleverd, maar zij 
kijken wel eerst of ze geen geld in een bodem-
loze put gooien. Wij hebben hen ervan weten 
te overtuigen dat er toekomst in Oranje Zwart 
zit en – verder kijkend – ook in de nieuwe fu-
sieclub, die in 2016 hopelijk ontstaat. Oranje 
Zwart heeft 1.800 leden. Met EMHC erbij telt 
de nieuwe club ruim 2.500 leden. Die hebben 
ook allemaal werkplekken en gezinnen en 
zoeken allemaal sportief vertier.”
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Oranje Zwart dat ook. ‘EMHC-Oranje Zwart’ 
zou voor de hand liggen, maar ook die vraag 
leggen we aan de leden voor. In Tilburg en 
Rotterdam is na een fusie voor de plaatsnaam 
gekozen. Hier kan dat niet, want er is al een 
Hockeyclub Eindhoven. Ook qua clubkleu-
ren zal er een modus gevonden moeten wor-
den. Oranje en Zwart zijn de kleuren van OZ, 
rood is de kleur van EMHC. Daar zullen we 
een combinatie van moeten vinden. Dat kan 
niet van vandaag op morgen, dat is een heel  
proces. Ook als signaal naar de leden toe is 
het belangrijk dat je in naam en clubkleuren  
eigenschappen van beide clubs terug ziet.” 

En wordt u de eerste voorzitter van de nieuwe 

hockeyvereniging?

„Nee, dat is niet de bedoeling. Er komt een 
nieuwe club met een nieuw bestuur en dus 
ook met een nieuwe voorzitter. Ik heb dan het 
proces een aantal jaren begeleid, en wil ruimte 
maken voor andere mensen die richting en 
leiding geven aan de club.”

Het kón dus eenvoudigweg niet dat OZ zou 

omvallen?

„In mijn optiek was dat inderdaad onmoge-
lijk. Dan doet niets méér pijn als je niets doet. 
En vanuit die motivatie zijn wij de kar gaan 
trekken. Zoiets laten lopen, zou erg dom zijn.”

De sportieve prestaties hebben het gezond-

makingsproces zeker niet tegengewerkt. He-

ren-1 stond bijna het hele seizoen bovenaan, 

ook dames-1 doet het uitstekend.

„Terwijl bijvoorbeeld de mannenploeg vrijwel 
dezelfde is als in het vorig seizoen. We heb-
ben alleen gekozen voor een nieuwe coach, 
Michel van den Heuvel, die hebben we voor 
vier jaar vastgelegd. Dat is best lang, maar 
betekent continuïteit. En we hebben Robert 
van der Horst teruggehaald, in samenwerking 
met De Lage Landen, die hem een traineeship 
hebben aangeboden. Dat zijn twee wezen-
lijke verschillen. De anderen, Mink van der  
Weerden, Marcel Balkestein, Bob de Voogd, 
Sander Baart: die waren er al en zijn alleen 
maar gegroeid. Dat geldt in feite ook voor het 
eerste damesteam. En natuurlijk, de goede 
sportieve prestaties hebben altijd een positief 
effect op het zoeken naar nieuwe sponsoren. 
De komende vier jaar, tot de fusie, willen we 
elk jaar meedoen aan de play-offs. En laten 
we in die vier jaar dan eens twee keer een gooi 
naar de landstitel doen, dat zou geweldig zijn. 
Er is geen blinde ambitie naar een landstitel. 
Er is de ambitie om er in 2016 een mooi geheel 
van te maken.”

Voor de fusie tussen oZ en EmHC worden 

de sportcomplexen van beide clubs, die al 

tegen elkaar aanliggen, samengevoegd. 

Er komen een gezamenlijk clubhuis, ge-

zamenlijk te bespelen velden, een nieuwe 

(combinatie)naam en een andere combi-

natie van de clubkleuren. de nieuwe club 

wordt in grootte de derde hockeyvereni-

ging van nederland. Binnen de clubs is 

inmiddels veel gediscussieerd over de 

voors en tegens. op 19 juni stemmen de 

leden definitief over de toekomst van het 

(prof)hockey in Eindhoven-Zuid.

Mag ik u de architect noemen van deze voor-

genomen fusie?

„Ten dele, want de gesprekken erover lopen 
feitelijk al járen. Ons uitgangspunt is: een  
fusie moet nooit een doel op zich zijn, maar 
hier is een heel concrete aanleiding. Beide 
clubs hebben dringend behoefte aan een 

nieuw clubhuis. Dat kunnen wij bouwen met 
flinke financiële steun van de provincie. Die 
steun is vorig jaar definitief toegezegd en zo-
veel geld kun je eigenlijk niet laten lopen. Ik 
ben de aanjager vanuit Oranje Zwart, maar 
mijn collega’s Marcel Oosterbeer en Frans van 
Duivenbode van EMHC hebben er ook hard 
aan getrokken om hun leden van onze plan-
nen te overtuigen. Tuurlijk, er zal best nog 
weerstand bestaan. EMHC is met dik 900 le-
den kleiner dan Oranje Zwart. Logisch dat 
daar de emotie leeft dat de club door het grote 
Oranje Zwart opgeslokt gaat worden. Binnen 
beide verenigingen zullen wij heel goed moe-
ten beargumenteren waarom de fusie noodza-
kelijk is. Het nieuwe clubhuis speelt daar een 
grote rol in.”

Zonder druk op de ketel te willen zetten: wat 

is het gevolg als een meerderheid van de leden 

straks ‘nee’ tegen de voorgenomen fusie zegt?

„Dat zou heel bijzonder zijn. Dan zullen we, 
vermoed ik, met huiswerk naar huis gestuurd 
worden en dingen opnieuw moeten uitzoe-
ken. Ik kan mij niet voorstellen dat een meer-
derheid nee zal zeggen. Maar ik ben dan ook 
een uitgesproken voorstander. Maar ik kan de 
emoties van tegenstanders begrijpen. Identi-
teit is heel belangrijk.”

Nee zeggen tegen de fusie betekent ook nee 

zeggen tegen een miljoenensubsidie van de 

provincie Noord-Brabant. Die bent u dan kwijt.

„We laten dan inderdaad twee miljoen euro 
schieten. Op eigen kracht krijg je nooit zo’n 
bedrag bij elkaar. Laat staan wat er nog meer 
bij komt kijken! Oranje Zwart is na de fi-
nanciële problemen van twee jaar geleden 
weer boven jan, maar we willen verder kij-
ken. Wij willen continuïteit voor top- én  
breedtehockey in Eindhoven. En daar is deze 
stap voor nodig.”

De leden hebben een keuze, maar tegelijk ook 

niet?

„De leden hebben àltijd een keuze. Maar als ze 
bij herhaling nee zouden zeggen, dan moet je 
je wel gaan afvragen op welk niveau de ambi-
tie van de club nog ligt. En ik wil niet dreigen, 
maar als je als club geen ambitie meer hebt, 
dan weet ik zelf ook niet of ik nog langer door 
wil.”

Hoe gaat de nieuwe fusieclub heten?

„Geen idee. Het is de meest gestelde vraag. 
Zoals EMHC gehecht is aan de naam, is  
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