
Bij het afscheid van Jan Rabou 
 
Namens Tafeltennisvereniging Boxtel mag ik een herinnering uitspreken bij het overlijden 
van Jan Rabou. 
 
Jan en tafeltennissen horen bij elkaar. Ver vóór zijn lidmaatschap van Taverbo, ruim 
vijftien jaar geleden, speelde hij in Den Bosch bij Cor de Bui en in Vught bij Animo.  
Toen hij in Boxtel mee ging doen met de bedrijfscompetitie onder de naam van team 
Schapendonk, kwam hij in aanraking met Tafeltennisvereniging Boxtel. Hij wordt lid en 
Taverbo wordt dan zijn club en is niet meer weg te denken bij zijn doen en laten. 
 
Jan was bestuurslid, trok er met Cees Hems op uit voor advertenties en sponsorwerving, 
beheerde met Nel de clubkleding,  deed jaren mee aan de bedrijfscompetitie, kwam kijken 
bij de competitie van de jeugd en was er als er een extra beroep werd gedaan op de leden. 
En hij was een graag geziene gast in onze kantine. 
Veel van die gebeurtenissen zijn al wat jaartjes geleden. Zij hebben indrukken bij ons 
achter gelaten, maar..  daar ging het bij Jan niet om. 
 
Bij Jan ging het hierom (balletje tonen). 
Het spelletje met dat kleine balletje. Onvermoeibaar, ook toen hij stopte met 
competitiespelen, of misschien wel juist toen hij stopte met de competitie. 
De woensdagmorgen werd zijn vaste ochtend. Altijd present, met zijn ruim 80 jaar super 
snel en verrassend, vooral met die backspin, die bijna nooit was terug te brengen. Vooral 
ook in het dubbelspel kon hij zich uitleven.  
Jan heeft laten zien, dat je tot op hoge leeftijd kunt genieten en fit blijven van 
tafeltennissen, zonder ook maar één blessure. 
´´Als wij toch zo lang zo fit mogen blijven als Jan…´´,  zeiden we dikwijls tegen elkaar. 
Jan genoot van het spel. 
Maar ook van het samen koffiedrinken in de pauze. Hij was duidelijk in zijn mening en nam 
geen blad voor de mond. Hij werd alom gewaardeerd. 
 
Toen in september het nieuwe seizoen weer begon, was Jan er niet. Een telefoontje 
vertelde ons dat Jan zich niet lekker voelde. Wat weken later informeerden we opnieuw. 
Jan was ziek. Iemand van ons ging op bezoek. Wij schrokken en wisten het. Jan zou niet 
meer terugkomen. En al snel kwam het bericht van zijn overlijden. Onvoorstelbaar snel. 
Jan is er niet meer en komt niet meer. 
 
Het balletje rolt verder. Nu zonder Jan.  
Wij zullen hem vooral op die woesdagmorgen heel erg missen en nog dikwijls zijn naam 
noemen. Jan Rabou, een vriend van ons en van Taverbo.  
Zo zal hij in onze herinnering voortleven.  
 
 
Boxtel, 2 november 2015 
Henk IJsseldijk 
  

 


