
 

 

 

 

In memoriam 

Woensdag, 12 januari 2022, hebben we het trieste bericht ontvangen dat Harry Knops, kaderlid           

van onze vereniging, toch zeer plotseling is overleden. 

Harry kampte al lange tijd met zijn gezondheid. Ondanks zijn fysieke problemen wilde hij zich steeds 

weer aan zijn grote hobby, handbal en dan m.n. als trainer bij onze vereniging , wijden.   
 

We verliezen in Harry een zeer betrokken verenigingsman, één van de pijlers van onze vereniging. 

Harry was, vóór de oprichting van HV LimMid, trainer van het team dames senioren 1 onder de            

vlag van HV Leudal. Met deze vereniging was Harry al vergroeid. 

Bij de fusiebesprekingen en de oprichting van HV LimMid was de inbreng van Harry belangrijk,          

vooral om de handbaltechnische kennis en de continuïteit van het niveau van het handbal te borgen. 

We konden gebruik maken van zijn rijke handbalgeschiedenis. 

Harry was, tot zijn fysieke problemen het onmogelijk maakten, trainer van ons dames senioren 1 

team. Daarnaast was Harry lid van de technische commissie en vanuit die functie verantwoordelijk 

als coördinator voor de opleiding van onze jeugdleden.                                                                                  

Bij veel trainingen en wedstrijden was Harry aanwezig, daar waar hij kon. Hij stak veel tijd in de 

begeleiding van train(st)ers en coaches. Zijn adviezen werden gewaardeerd, vanwege zijn 

kundigheid. 

Onze vereniging HV LimMid verliest in Harry een belangrijke schakel binnen de vereniging, die op 

trainers- en opleidingsvlak veel heeft betekend, m.n. voor onze kaderleden, maar daarmee indirect 

ook voor onze  jeugdteams.  Harry laat een onuitwisbare indruk achter bij alle leden die met hem 

hebben samengewerkt, en met name ook bij de speelsters die hij als trainer onder zijn hoede had. 

Onze gedachten zijn nu vooral bij zijn echtgenote Anita, bij hun kinderen Sari en David en hun 

gezinnen en de familie. 

Wij denken met dankbaarheid terug op hetgeen Harry voor onze vereniging heeft betekend , maar 

vooral op de vele vriendschappelijke en warme contacten . 

Harry, rust zacht 


