
AD SAMPON ERELID VAN COV ZEELAND 
 

 
 
Op 16 april is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
Commandovereniging Zeeland oud-secretaris Ad Sampon met 
algemene stemmen benoemd als erelid. 
Na zich 24 jaar in verschillende functies en met name als 
secretaris met hart en ziel te hebben ingezet voor de vereniging, is de toekenning van deze 
eretitel nauwelijks toereikend om de erkentelijkheid van bestuur en leden uit te drukken voor zijn 
enorme inzet. 
 
De aanwezigen vormen als het ware een erehaag door staande de toespraak van voorzitter Rinus 
Oostlander aan te horen. 
De voorzitter noemt Ad “… een man van perfectie, zeer plichtsgetrouw en vaak ongeduldig als 
reactie op mails en vragen te lang uitbleef.” Het bestuur deed niet alles even perfect volgens de 
oud-secretaris en dat leidde soms tot meningsverschillen. Niettemin zijn de bestuursleden die 
vele jaren met Ad hebben samengewerkt, altijd vriendschappelijk met elkaar omgegaan.Ondanks 
zijn toenemende lichamelijke problemen bleef Ad bij gebrek aan een opvolger toch maar op zijn 
post. Pas toen hij  steeds minder goed kon functioneren en veel moeite kreeg met spreken, moest 
Ad zijn taak met spijt in zijn hart neerleggen.  
 

 
 
Na het overhandigen van een oorkonde, cadeaubonnen en een groot boeket bloemen voor zijn 
vrouw Ria, die al die jaren achter Ad heeft gestaan en hem de ruimte heeft gegeven om zich in te 
zetten voor ‘zijn commando’s’,  besluit de voorzitter zijn toespraak door de hoop uit te spreken Ad 
nog lang bij activiteiten en bijeenkomsten van de COV  te kunnen ontmoeten. 



 
 
 
 
Met enige ontroering horen de aanwezigen het bewogen dankwoord aan van Ad. “Ik waardeer 
het zeer dat jullie mij tot erelid hebben benoemd. De oorkonde zal op een opvallende plaats 
worden opgehangen.Ik heb het werk met genoegen gedaan -soms wat minder- en het was nooit 
teveel, hoewel ik een paar maal met de gedachte heb gespeeld: ‘nou is het genoeg’.Maar ik kon 
er geen afstand van doen want ik regelde ‘het’ graag! Ik zou het met veel plezier nog doen, maar 
het kan niet meer”.  
Ad hoopt dat hij in de toekomst nog in staat zal zijn om een aantal evenementen bij te wonen en 
tal van leden nog te zien.Een wens die bij veel van de leden ook leeft: Ad bij gelegenheden nog 
vaak te kunnen ontmoeten. 
 
Het bestuur neemt node afscheid van een markante persoonlijkheid die vele jaren zijn stempel 
heeft gedrukt op het reilen en zeilen van de COV Zeeland en door zijn lange aanblijven, ondanks 
de problemen die zijn ziekte met zich meebrengt, de vereniging mee overeind heeft weten te 
houden.   
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