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RONALD BUESINK (55)  

Ronald is al bijna 50 jaar lid en voetballer. Je bent pas 55. Een zeer trouw lid 

van de vereniging. Hij voegt daar zelf aan toe ‘en trouwe bezoeker van het 

gezellige sportcafé’. Echte Feijenoord supporter en bezoeker van alle 

thuiswedstrijden van het Nederlands elftal. Fanatiek kijker van de Champignons 

League met vrienden onder genot van een hapje en drankje. Maar voor Ronald 

is er meer dan voetbal -wanneer dan, vraag je je af. Wandelen, hardlopen en 

op vakantie gaan, mag je allemaal graag doen.  

Wanneer werkt ie dan, is de logische volgende vraag. Nou, hij werkt als 

fysiotherapeut al 28 jaar in een drukke groepspraktijk in het Duitse Dingden, 

gemeente Hamminkeln, niet zo heel ver over de grens. Gespecialiseerd in 

therapie aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zware baan, dag in 

dag uit.  

Ronald, jij vindt nog tijd voor de behandeling van blessures van de jeugdspelers 

bij de Grol, 1 avond per week. De spelers kunnen zich voor behandeling 

inschrijven op het formulier op het publicatiebord in de hal naast het sportcafé. 

De aard van de blessure wordt er door ploeggenoten op een ander moment 

achter geschreven. Ronald stelt gelukkig zijn eigen diagnose. Jij bent dus 

daarmee ook lid van het team van de Para Medische Begeleiding bij de Grol. 

Meer dan 30 jaar doe jij dit voor onze  jeugd. Dit wordt bij de vereniging heel 

erg gewaardeerd.   

Sinds 10 jaar schrijf je artikelen voor ons clubblad. Het interviewen van de 

mensen bezorgt jou telkens weer een gezellige avond. Ik wist niet dat 

fysiotherapeuten zo leuk konden schrijven. Bij elk artikel dat ik van jou lees, zie 

ik tegelijkertijd jouw fijne glimlach en ondeugende ogen. Die glimlach zie ik 

vooral als je trots vertelt over je beide dochters, Tess en Isa. Opgeleid in ons 

sportcafé achter de bar, maar een heel andere weg ingeslagen. Tess studeert 

Business Administration aan de Tilburg University en Isa doet dezelfde studie 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik meen hier de genen van opa Anton 

in te herkennen. (Opa Anton en Oma Annie knikken instemmend).  

Dan moet ik nog een vrouw noemen, jouw partner Sandra uit Zelhem met wie 

je een LAT-relatie hebt. Living Apart Together.  Samen Apart Leven. Voor de 

ouderen onder ons en dan in voetbaltermen : een uitwedstijd in Zelhem en een 

thuiswedstrijd in Groenlo. 



Sandra is hier aanwezig en na deze avond verwacht ik dat ze naar Groenlo 

verhuist. Aan de Bosman 3 is nog wel plek. Want wie wil er nou niet permanent 

wonen met een Bourgondiër, die graag op vakantie en naar concerten gaat, in 

een carnavals vriendengroep zit die Fusieclub heet en nog een gewone 

vriendengroep De Zorro’s heeft met 11 mannen. Als je het goed bekijkt Sandra, 

heb jij het huis alleen voor jezelf. Want Ronald voetbalt ook nog bij Grol 5 op 

zondag en bij Grol 45+ op vrijdagavond.  

Ronald, jij draagt nog op een andere manier bij aan onze vereniging. Je bent 

betalend lid van de Supportersclub, van de Vrienden van de Grol en van de 12e 

Man.  

Het is meer dan duidelijk ,hij is een echte vriend van de Grol. Het 

Vriendschapsteken is een verdiende waardering. Gefeliciteerd Ronald.  


