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Ja, Gerard waar beginnen we. Je mag me ook als Pim aanspreken, zei je nog. 

Half Groenlo kent je ook als Pim. Ik heb niet kunnen achterhalen waar die 

tweede naam vandaan is gekomen. Zelfs je vriendengroep ‘De Linkerds’ – ik 

vertaal de slinkse slimmerikken – kon me niet verder helpen. Nou had elke 

vriend in die groep een tweede naam, bijvoorbeeld Ronald was Johan, Alphons 

was Tom Lund , Ben was Bomben Berend en zo was Gerard Pim. De groep 

bestaat al meer dan 40 jaar en heeft dus twee keer zoveel leden dan 

natuurlijke personen. Als u het nog kunt volgen. Maar jij Gerard past daar 

prima in.  

Zoals jij ook al 40 jaar bij Marion past. Met wie jij twee kinderen hebt gekregen. 

Elke en Bas. Elke en Jaap Jan hebben voor twee kleinkinderen gezorgd, Roos en 

Daan, jullie grote trots. Beide mannen kennen we bij de Grol goed, Bas en Jaap 

Jan (Dekker) spelen beiden in Grol 3 zaterdag. Ook een heel mooie groep.  

Je hebt wat met voetbal Gerard. Dat komt omdat je wat met mensen hebt, jong 

en oud. Met die jonge mensen ben je 42 jaar opgetrokken als onderwijzer, 

leerkracht in het basisonderwijs. De Josef school in Winterswijk was de laatste 

school waar je 20 jaar werkte. Als ontwikkelingswerker zei je altijd tegen de 

Winterswijkers.  Je had de missie hen bij te brengen dat Groenlo het Parijs van 

de Achterhoek is én het centrum van de wereld. Zelfs het carnaval heb je naar 

Winterswijk geëxporteerd. In de week van het carnaval heette de school elk 

jaar ‘Sint Joker’. Je was altijd vaak heel erg bezig met de buitenschoolse 

activiteiten, dat vond je belangrijk voor de kinderen. Nog mooier vond je het 

dat je daarbij weer oud-leerlingen tegen kwam die je dan begroetten met 

‘Meester Gerard’. Ze kenden jouw speciale instelling altijd nog. ‘Maak van elke 

dag een feestje’.  

Met een onderwijshart is de sport nooit ver weg. Want daar zijn ook altijd 

mensen, jong en ouder. Natuurlijk begon je als voetballer en werd je 

jeugdleider. Toen je naar de senioren ging werd je al snel tevens leider van het 

team. Je bent al meer dan 30 jaar leider. Vele jaren was je dat van Grol 4 dat nu 

Grol 5 is geworden. Volgens oud sponsor Gerard Zeijdel was mooier Grol 4 

want dat rijmt op ‘bakkie bier’ . Vele prominente Grol spelers heb jij in je teams 

gehad en nog steeds. Ook diverse oud 1e elftal spelers die je als een volleerd 

spelersmakelaar in de zomerstop wist over te halen om in je team te spelen.  



Anderen zeiden dat minder diplomatiek, ‘die Pim heeft weer een heel elftal 

geronseld’. Eigenlijk is het heel professioneel, in jouw team is net zoals bij 

Manchester City elke positie dubbel of zelfs drievoudig bezet.  

Dat is voor jouw huidige Grol 5 niet anders. De selectie telt ruim 30 spelers. U 

hoort het goed, Grol 5 heeft meer dan 30 spelers. De belangrijkste taak van 

leider Pim Gerard is dit kleurrijke, positieve gezelschap bij elkaar te houden. De 

mannen zolang mogelijk elke week een lekker partijtje laten voetballen. Ook de 

mannen boven de vijftig maken speelminuten. Jouw visie dat al deze spelers in 

het team waardevolle leden voor de vereniging zijn, wordt door iedereen 

onderschreven. Het zijn belangrijke cultuurdragers die dit weer doorgeven aan 

hun volgende generatie.   

Vanzelfsprekend moet ik natuurlijk aangeven dat je 20 jaar lid bent geweest 

van het bestuur senioren (1997-2017). Met als aandachtsgebieden de 1e en 2e 

jaars senioren en de para medische begeleiding.  

Tot slot jouw jaarlijks ‘geniet weekend’. Het Marveld Toernooi waarbij je vanaf 

het begin teambegeleider bent geweest van de buitenlandse ploegen. Of je de 

taal nu spreekt of niet, ze begrijpen je altijd omdat jij het doet vanuit je hart.  

Met datzelfde gevoel is het iedereen meer dan duidelijk dat je een echte vriend 

bent van de Grol. Het Vriendschapsteken onderstreept dit en dat teken reik ik 

je heel graag uit. Van harte gefeliciteerd daarmee !  


