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Ja, Barry, een aantal mensen zal zich af vragen wat hier nu gebeurt. Dat vroeg 

je je zelf ook af. Ik moest je drie keer uitnodigen om hier vanavond te zijn. 

Totdat je tegenargumenten op waren. Waarom hebben we je hier uitgenodigd?  

Je verdiensten bij onze fusie-partner Grolse Boys zijn al vaker genoemd en 

gewaardeerd. Toch nog even. Fanatieke doelman en aanvoerder van het eerste 

elftal, keeperstrainer met 18 jaar al, bestuurslid van de jeugd, jeugdvoorzitter, 

lid van het bestuur van Grolse Boys, uitvoerder bij het menig onderhoud van 

Het Wilgenpark. Een open boek, hij zegt wat hij op het hart heeft. Zeer 

benaderbaar, staat open voor elk voorstel en ook voor elke kritiek. Wat een 

mooie opsomming Barry en je bent pas 40. Waar gaat dat heen ?  

Het is goed voor je ontwikkeling dat je bij een grote organisatie werkt -die 

aanhanger van Dusseldorp op het voetbalveld maakt het duidelijk – en dat je 

bent overgestapt naar een grotere voetbalorganisatie. Die overstap heeft je 

vanavond hier gebracht. Het was natuurlijk best een lastige stap zo’n fusie, 

maar realistisch als jij altijd bent, had je de knop vrij snel omgezet.  

Als Barry de knop omzet, dan komt er veel in beweging. Hij was een voorloper 

in het fusieproces tussen Grolse Boys en Grol, hij vervulde een 

voorbeeldfunctie, hij was een verbindende factor. Hij bouwt bruggen op zijn 

werk, maar hier bouwde hij een loopbrug over soms kolkend water. Zonder 

felle tonen maar met gezag kreeg hij de mensen met zich mee. De palen van de 

brug bleken meer dan sterk genoeg.  

De fusie-akte was nog niet getekend en daar stond Barry weer tussen die 

andere palen op het veld. Ik wist niet wat ik zag, hij trainde in een geheel rood 

tenue als doelman mee met Grol 2.  Ik dacht nog, die legt de lat hoog voor zich 

zelf. Bij dat rood dacht ik , dat is waar ook, alle keepers van de Grol hebben een 

rood tenue. De ballen vlogen op hem af maar weinig daarvan kwamen in het 

net. Uiteindelijk keep je natuurlijk in je eigen oud Grolse Boys eerste elftal, dat 

nu Grol 2 zaterdag is. Of als het zo uit komt in Grol Zaterdag 4 , het voormalige 

Grolse Boys 2. Het is zeker wel fijn zo’n ervaren keeper op zondag achter de 

hand te hebben. Op dit moment ben je langdurig geblesseerd en heb de rol van 

coach bij zaterdag 4 opgepakt. Want je wilt er actief bij zijn. Blijkbaar ook nog 

op zondag, je wilt het trainersvak verkennen. Dat doe je dit seizoen als 

assistent trainer van Grol 3, het derde selectieteam.  



 

Gelukkig is er meer dan voetbal, in de eerste plaats je gezin. Met partner Kim 

Rots en jullie kinderen Tygo (7) en Jill (5).  Janssen junior heb ik trouwens al in 

volledig voetbaltenue op het sportpark gesignaleerd.  

Barry, je houdt je al volop bezig met accommodatiezaken bij de 

fusievereniging. Die aanhanger heb ik al bij ons gezien. Vanzelfsprekend maak 

je deel uit van de projectgroep die onder leiding van Harry Paf gaat zorgen voor 

een nieuw Wilgenpark op ons sportpark. Een nieuw, meer dan half 

kunstgrasveld met een stevige herinnering aan Grolse Boys.  

Hoe jij bent ingeburgerd bij Grol kan ik het beste -ja, Barry, tot slot- als volgt 

bewijzen. De nieuwe LED veldverlichting kun je per veld via een app aan- en 

uitzetten op je telefoon. Om misbruik te voorkomen, hebben slechts drie 

mensen die app op hun telefoon. De voorzitter van het accommodatiebestuur 

(SEAG) Floris Geessink, de elektrotechnische voorman van de woensdaggroep 

André Bomers en jawel, allrounder Barry Janssen. Hij glundert met het volle 

gezicht bij de gedachte dat hij een keer tijdens de wedstrijd Grol-Longa op 

zaterdagavond bij een gevaarlijke aanval van Longa vanaf de zijlijn even de 

verlichting uit doet. Dat wordt dan niet gezien als misbruik maar als het gebruik 

maken van de situatie.   

Je hebt in korte tijd bewezen een echte vriend van de fusievereniging Grol te 

zijn. Een samenvoegingsproces dat zeker mede door de meegekomen leden 

van Grolse Boys geweldig verlopen is. Ook in hun naam en voor je voorbeeldrol 

in het fusieproces reiken wij jou het Vriendschapsteken in volle overtuiging uit. 

Proficiat Barry !  


