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ANS ROERDINK (69)   

Ja beste mensen, het is zover. De eerste vrouw die bij de Grol het gouden 

jubileum van 50 jaar lid heeft gehaald. Ans Roerdink, geboren en getogen in 

Groenlo en al 46 jaar getrouwd met Tonnie Theissen uit Vragender, bij ons zeer 

bekend als oud-voetballer en nu als supervrijwilliger. 

Eerst even over je maatschappelijke loopbaan. Jouw werk was eerst in de 

winkel maar je hebt je in een avondstudie van 3 jaar in Hengelo laten 

omscholen. Over doorzettingsvermogen gesproken. Je kon daarna als 

begeleider aan de slag op het Jongereninternaat in Harreveld (nu Horizon 

Jeugdzorg). Daar heb je maar liefst 26 jaar gewerkt. Daarna heb je nog 4 jaar 

gewerkt bij ‘Jongeren onder dak’. Toen ging je op papier met pensioen. Je bleef 

actief op de stadsboerderij in Groenlo en met het verzamelen en opknappen 

van ‘brocante’. Je hebt zelfs een aantal jaren een brocante winkel gehad in de 

Beltrumsestraat om jouw verzameling weer af te bouwen. Een winkel trouwens 

die vooral de toeristen nu missen. Wie weet komt er een doorstart als zich een 

geschikt en betaalbaar pand aan dient. Gelukkig heb je hobbies genoeg zoals 

tuinieren, fitness en winkelen.  

Ja, Ans, dan het jaar 1969, het jaar van de voetbal emancipatie in Groenlo. Bij 

de Grol werd het vrouwenvoetbal opgericht. Het begon met een stel 

vriendinnen en buurmeisjes die een wedstrijd gingen spelen voor een liefdadig 

doel. De wedstrijd dames Longa – tegen dames Grol met als scheidrechter de 

echte Rita Corita. Wat een sensatie. Na een lollige aanloopperiode werd het 

wel degelijk serieus. Hoewel er nog steeds sprake was van een vorm van 

onderwaardering. Dat werd zienderogen beter toen zich bij Grol vrouwen 

aanmelden uit Zieuwent, Harreveld, Mariënvelde en zelfs Lichtenvoorde. Grol 

Vrouwen 1 als een soort vreemdelingenlegioen. Het was een geweldige tijd 

voor het vrouwenvoetbal en de vrouwenvoetballers zelf. Jouw zus Wil Freijer-

Roerdink hoorde ook bij dat team.  

Jullie waren met dat regionale vrouwenteam de tijd 50 jaar vooruit als ik nu kijk 

naar het moeizame zoeken van samenwerking van de Grol met Vios 

Vrouwenvoetbal. Dat ligt zeker niet alleen aan Vios. Uiteindelijk zullen we 

binnen een paar jaar jullie voorbeeld uit de jaren 60 gaan volgen, in het belang 

van het vrouwenvoetbal in de regio.  



Voorlopers zijn al in beeld. Jikke Huinink uit Beltrum speelt bij Grol in Onder 15-

1 en is voorgeselecteerd voor Nederland Meiden onder 16.  Vrouwen van Grol 

vormen de meerderheid in het enige combinatie-elftal Vios-Grol Vrouwen 3. 

Dat moet jou goed doen, Ans.  

Het voetbal zat bij jou thuis dichtbij. Jouw vader was lid van de Grol tot aan zijn 

dood. Twee broers, drie zwagers en heel wat neven van je voetbalden en jouw 

Tonnie natuurlijk ook. Een echte voetbalfamilie.  

Ook in voetballeeftijd was je de tijd ver vooruit. Tot je 46e heb je gevoetbald. Je 

zou het zo weer over doen, begreep ik van je. Voetbalvakantiekampen, 

buitenlandse voetbaltripjes naar Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk, 

wedstrijden spelen met slidings op nat gras, de nazit met sherry en sterker, de 

vrouwenvriendschap. Je ging nog 5 jaar als leidster door en met 51 vond je het 

tijd voor wat anders. Je hebt overigens nog steeds groot respect voor alle 

vrijwilligers die het meiden, jongens, vrouwen en mannen bij Grol naar de zin 

maken en laten genieten van de sport. Je kijkt in ieder geval in grote 

dankbaarheid daarop terug.  

Wij hebben respect voor het mede leggen van de basis van ons meiden- en 

vrouwenvoetbal en jouw voorbeeldrol daarbij.  

Boven alles zijn we trots op jouw 50 jarige verbondenheid met onze vereniging. 

Voor jou Ans, een groot ‘dankjewel’.  


