
RUUDROERDINK2019  

Het duurde even voordat je reageerde op de uitnodiging. Want van jou hoeft 
deze “ophef en poeha” niet zo. Jij vindt dat de vrijwilligers door hun inzet deze 
credits verdienen. Je hebt diep respect voor hen. Een ondersteunend lid vind jij 
iets waar je ook niets voor hoeft te doen. Want het afboeken van de 
contributie gaat elk kwartaal automatisch. En als we het toch over geld hebben. 
Daar ga je dagelijks mee om. Als administrateur bij LIMA, een schoolbestuur 
met 11 basisscholen. Je werkt daar al 40 jaar en bent intussen knap allround 
inzetbaar. Hoewel, inzetbaar, jij bent al met je pensioen bezig. Je bent al verlof 
aan het op maken. Per 1 januari 2021 wil je stoppen. Je bent dan pas 63. Hoe 
heb je dat voor elkaar gekregen ? Maar misschien komt er dan weer mooi tijd 
vrij voor de Grol. Je bent eigenlijk al begonnen. Jij scant het programma boekje 
van Grol 1 op taalfouten. Vooral het voorwoord. Nou, daar kom je nog wel eens 
wat tegen. Ik noem geen schrijvers, maar ik begrijp jou zeker. Jij vindt dit niet 
kunnen, daar moet volgens jou altijd een eindredactie over heen. En als je al 
vóór de wedstrijd fouten maakt….  Je hebt een punt.  

Jouw sportieve carrière bij de Grol kan zich laten zien. Je bent voorzichtig 
begonnen in C3 en het jaar erop zat je in C1. Daarna standaard in de B1 en A1. 
Daarna de eerste selectie bij de senioren. Al jong speelde je een tijdje in Grol 1. 
Als linksback. De verplichte militaire dienst zorgde ervoor dat je niet meer kon 
trainen. Toen al was de consequentie dat het Grol 2 werd. Centrale verdediger. 
Na 5 jaar naar het 3e met oud-eerste elftalspelers zoals Paul Overkemping en 
Tonnie Vaarwerk. Het kampioenschap was een makkie, maar erg nodig. Door 
dat kampioenschap hoefde Grol 2 namelijk niet te degraderen. Het seizoen 
daarop werd Grol 2 Grol 3 en Grol 3 werd Grol 2 op papier. Allen de spelers 
wisselden niet. Zo bleef alles zo het was. Kwam geen computer aan te pas. Grol 
3 strijdt voor Grol 2. Dat noem je nog eens collegialiteit in de sport. En hoeveel 
halve liters deze inspanning heeft opgeleverd, is niet bijgehouden of 
opgeschreven.  

Jouw zwagers Tonnie Theissen en Hein Freijer zorgen er wel voor dat het 
blauwe bloed door jou blijft stromen. Anders jouw neef Eugène Beemers  wel. 
Ik denk dat ze al een plan voor jou hebben voor een zinvolle daginvulling na je 
pensioen. Vitale, jonge ouderen moeten wat blijven doen. Je bent van harte 
welkom.   Dat ligt in de toekomst. We staan nu eerst stil bij jouw 50e jarige 
verbondenheid met de Grol. Daar zijn we samen trots op. Van harte 
gefeliciteerd met dat gouden jubileum.  


