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Ronald, laat ik met je sportieve hoogtepunten beginnen bij de Grol, want dat 
duurt niet te lang. In 30 jaar voetbal in de kelderklassen was er één keer een 
kampioenschap , met Grol 9, dat was het. Gelukkig heb je wel veel meer 
betekent voor de Grol, en nog steeds. Mede-organisator van de jeugdkampen, 
jeugdleider, lid jeugdbestuur, mede-oprichter en bestuurslid van de SEAG en nu 
nog leider van Grol 45+ 3. Lid van het jeugdbestuur was je in de tijd van Fut, 
Köpke, Toon en Ket, dat zijn voor markante namen.   

Jouw voorbeeldig uitgangspunt als vrijwilliger is daarbij : “Vraag niet wat de 
club voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor de club kunt doen”. Dat heb jij 
altijd waar gemaakt, naast je gezin en drukke baan. Op dit moment is dat de 
functie van controller bij Slotboom Steenhouwers in Winterswijk. De 
jubileumsteen Grol 100 bij de entree getuigt van een groot vakmanschap van 
dat bedrijf. Kenners van natuursteen, van levering tot onderhoud. Bekend in 
heel Nederland. Leidt haar eigen mensen op tot vakmensen. Echt Achterhoek.  

Hoewel ze door de puberteit heen zijn, geef je jouw kinderen Mitch en Mandy 
nog graag aandacht. En jouw partner Elma verdient dat natuurlijk ook. Het is af 
en toe passen en meten, maar je hebt alles onder controle. 

Controllers zijn van de cijfers en getallen, van het meten is weten en van 
vertrouwen is goed maar controle is beter. De harde kant dus. Maar jij hebt 
nadrukkelijk ook een zachte kant. Want je hebt het consequent over jouw 
vrienden van Grol 45+ en de Grol 3-ters. Je noemt daarbij als voorbeelden Erik 
Schuurmans, Rob Westervoorde, Felix de Vries, Marcel Elsinghorst, Tonnie 
Zieverink.  

En wat je het meest heeft geraakt in de afgelopen 50 jaar, is het verlies van 
Grol-mensen die jij ook goed hebt gekend, Tonnie Vaarwerk en zijn beide 
zonen, Erik Kolkman, Laurens te Veluwe. En ook hen hebben we aan het begin 
van deze avond herdacht.  

Ronald, jij geeft aan dat je trots bent dat je al 50 jaar lid bent van deze club. Dat 
is geheel wederzijds, wij zijn ook trots op jou.  

Hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum, moge onze verbondenheid nog langere 
tijd duren.  


