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Donderdag 27 januari 2022 verslag 384 van de FC Groningen OldStars.  

 

Inleiding 

 

In dit verslag vind je niet alleen de ‘gebruikelijke’ gang van zaken. Maar ook 

informatie over VV GEO en het dorp Garmerwolde.                                         

Zie daarvoor de rubriek de 3e helft.  

 

Vooraf 

 

Na ruim 5 weken eindelijk weer trainen. Want de laatste training was op 

donderdag 16 december. 

Maar deze keer niet op Corpus in de stad, maar bij VV GEO. 

 

Door de werkzaamheden aan de rondwegen bij de stad is Corpus de komende 

tijd steeds lastiger te bereiken. Dat zal tot medio mei duren. Vandaar dat wij tot 

die tijd bij VV GEO mogen trainen. In het rustieke Garmerwolde. Dat heeft 

Wim met het bestuur van GEO geregeld. Hij heeft er ook voor gezorgd dat er 

een ‘barman’ in de kantine aanwezig is. Hartelijk dank daarvoor.  

 

De meeste OldStars wisten het sportcomplex van VV GEO feilloos te vinden. 

Maar het duo Albert en Luc zijn vanaf Assen ruim ‘n  uur onderweg geweest. 

‘De weg kwijt?’ Maar ze zullen de komende tijd vast nog wel een  ‘snellere’ 

route te vinden 

Eindelijk weer verzamelen in een sfeervolle voetbalkantine. Daar stond de 

koffie klaar, met een plak cake er bij. En daar hoefden we niets voor te 

betalen!!!  

Wim: heet ons van harte welkom in de kantine van VV GEO.                       

“Een prachtige locatie en een mooi complex. Een aantal FC OldStars spelen bij 

de OldStars van GEO, Jaap Spanjer, Kees, Jannes en Nanno is hier trainer.                             

Ik ben 15 jaar voorzitter geweest van deze mooie club. In 2018 gestopt en 

benoemd als erevoorzitter.                                                                                

Hoogtepunt van deze club was op 16 juli 2008. FC Groningen kwam op bezoek. 

Tevens was het Andreas Granqvist zijn debuut bij FC. Ron Jans was trainer. 

Zo’n 2500 toeschouwers zagen VV GEO met 0-8 verliezen. Maar dat deerde 

niemand. Wij kijken nu nog met veel plezier terug naar deze bijzondere 

wedstrijd. Wij beschikken over ’n grasveld en hebben zo’n 7 jaar een 

kunstgrasveld. En 4 kleedkamers. Daar kunnen wij ons ook verdelen en 

omkleden. Het ledenbestand loopt de laatste tijd iets terug. Maar het team van de 

OldStars bloeit. 
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Inmiddels beschikken wij ook over een robotmaaier. Achter de bar staan: Arie 

en Jans. En ik hoop dat jullie hier een fijne tijd toe en veel succes.” 

                   

Arie en Jans achter de bar 

Hans: “Mooi dat wij hier kunnen spelen en dank bij voorbaat VV GEO voor 

hun gastvrijheid. Ik heb hier vaak gespeeld en meestal gewonnen.                      

Ik heb nieuwe windjacks meegenomen en die jullie zo meteen krijgen.            

Het is de bedoeling om de komende tijd met elkaar in gesprek te gaan: Hoe 

verder? Welke bijdrage kunnen wij naast de wekelijkse training nog leveren 

voor FC in de Maatschappij? Rik zal in de toekomst ook een grotere bijdrage 

leveren. Wordt vervolgd. 

Rik: Ik  heb niet zoveel mededelingen. Wij willen graag 6 tegen 6 spelen, 

daarom zullen Joost, Meindert en ik af en toe ook mee spelen.                          
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In de loop van de week krijgen jullie de agenda voor de komende wedstrijden tot 

de zomervakantie. 

René: Ben Ottens heeft mij een mail gestuurd dat zijn vader in de nacht van 

maandag op dinsdag 25 januari op 90 jarige leeftijd is overleden. 

Ben zijn vader en moeder hebben jaren in de kantine, naast het Oosterpark-

stadion,  gestaan van FC Groningen/GVAV. Dus had hij een speciale band met 

onze FC. Hij heeft in de Euroborg ook vele wedstrijden gezien. 

Ben zijn vader is tijdens  ‘De week van de eenzaamheid’ in 2018 in het zonnetje 

gezet. In woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand.Dit vanwege zijn 

verdienste voor FC Groningen/GVAV.                                                              

Als vertegenwoordigers van FC Groningen in de Maatschappij heeft een 

delegatie van ons een bezoek gebracht aan de Burcht. Wij werden hartelijk 

ontvangen en de koffie stond klaar. Daarna was er een lopend buffet. 

Ook waren oud FC Groningen Walter Waalderbos en oud doelman Johan 

Tukker aanwezig. En oud (international) scheidsrechter Egbert Mulder 

aanwezig. 

We hebben later samen met zo’n 80 bewoners van ZINN, locaties de Burcht, De 

Es en de Pelt, naar de wedstrijd FC Utrecht-FC Groningen, onder het genot van 

een hapje en een drankje, op een groot scherm gekeken. De uitslag van deze 

wedstrijd was 1-1. Zowel de bewoners als wij hebben op deze zaterdagavond 

genoten van een mooie avond. En Ben zijn vader heeft, denk ik, het meest 

genoten. 

 

Ben met zijn vader in de Burcht 
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Tijdens de lockdown mochten bewoners van de Burcht maar één persoon 

ontvangen. Dat was Ben zijn zus. Zij moest met haar vader naar Groningen. 

Toch wilde Ben hem ook graag spreken en zien. Dus wachtte hij op hen op de 

parkeerplaats van het Gorechtpark in Hoogezand. Daar hebben ze met z’n drieën 

wat staan kletsen. Toch triest dat je op je ‘oude dag’ op deze wijze je ‘oude dag’ 

moet verslijten.  

Namens de OldStrars condoleren wij Ben, zijn familie en wensen hen veel 

sterkte. 

René: heeft contact gehad met Mick. Het gaat goed met hem. En om zijn 

conditie weer op peil te brengen is hij aan het revalideren. 

De training 

Weerbericht: zo’n 4 graden. Maar door de harde wind voelde het alsof het        

-4 graden was. Gelukkig was het droog en tijdens de wedstrijdjes kregen we een 

knipoog van de zon. 
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Nadat we ons hadden omgekleed op naar het veld. Het voelde koud aan. Niet te 

lang stil staan. Dus meteen balletje over trappen en een beetje rennen. 

Warming-up.  

Meer dan 20 OldStars waren aanwezig! Dus konden wij, samen met Rik, Joost 

of Meindert erbij. Tegen 5 of 6 tegen 6. 

Reint revalideerde langs het veld. 

 

 

Afbeelding, van een wedstrijdje. Op de achtergrond zie je de spits van de toren 

in Garmerwolde. Foto Reint. 

Publiek: dat mag nu gelukkig weer. Kees en een paar GEO OldStars kwamen 

een kijkje nemen. 

De 3e en laatste wedstrijd speelde Rik mee in ons team. Natuurlijk ging ik goed 

kijken hoe goed de trainer speelt. Nou, eh, eh,: hij werd door een medespeler een 

paar keer goed aangespeeld en kreeg de bal op een presenteerblaadje voor zijn 

voeten. Dus scoren? Voor een, bijna, open doel. Maar hij presteerde het om 

naast of tegen de lat, of over het doeltje te schieten! Dat is natuurlijk knap, maar 

niet de bedoeling! Dat had hij zelf, geloof ik, ook wel door. En van zijn missers 

bekomen zette hij alle zeilen bij om dat toch weer  goed te maken. Dus heeft hij 

daarna maar gauw 2 keer gescoord. Dat waren trouwens opgelegde kansen, maar 
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dat terzijde. En wat was de uitslag? Dat weet ik niet meer. Wat ik mij wel kan 

herinneren is dat Rik, onze trainer(!) 2 opgelegde kansen wist te verprutsen. 

3e Helft 
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Eindelijk, eindelijk (sinds wanneer?)  konden wij tijdens de 3e helft weer terecht 

in een voetbalkantine! Dat voelde door de gastvrijheid van VV GEO als 

vanouds. Vele OldStars bleven dan ook ‘plakken’. Dat onder het genot van een 

drankje.  

Er werd natuurlijk gekletst over van alles en nog wat.  

            ’n Prijs die uit de lucht kwam vallen!!! 

Op ’n moment sprong Rik op, liep naar een wand vol bekers. Pakte er eentje uit: 

daarna riep hij Meinie naar voren. Die vervolgens verrast aan kwam sjokken. 

Rik: “”Meinie ik heb hier een beker in de hand en is voor jou. Reden? Jij was de 

sportiefste speler van de week. Deze beker wordt in het vervolg iedere week aan 

een speler uitgereikt.” 

Hoe sportief was Meinie? Volgens Rik bood hij bij een vermeende overtreding 

meteen zijn excuses aan. Ook mopperde hij niet op de tegenstanders etc. Teveel 

om op te nomen. De totaal verraste Meinie nam de beker timide over van Rik. 

En liet deze vol trots aan ons zien. 

 

 
 

Daarna wilde Meinie gaan zitten. Maar voordat hij het door had, pakte Rik de 

beker uit zijn handen met de woorden: iedere week wordt de beker uitgereikt, 

maar die moet hier wel blijven.  

 

Opmerking mijnerzijds: Sportiefste OldStar van de week is volgens mij spontaan 

bedacht. Hij pakte een beker van VV GEO en gaf die aan Meinie. Ik ben 

trouwens wel benieuwd wie van de OldStars volgende week deze beker een paar 

minuten in zijn handen mag houden? 



8 
 

Zaterdag 29 januari 2022. Wedstijd HSC5-ZNC gestaakt! 

Onze kleinzoon Ramon speelt bij HSC in het 5e. Oma Annie en opa René staan 

of zitten vaak langs de lijn. Zo ook weer bij deze wedstrijd. Het waaide heel erg 

hard. Met allerlei windvlagen. Dat was tijdens de wedstrijd ook wel te zien. De 

bal vloog a.h.w. alle kanten op. Maar goed dat geldt voor beide partijen. De 

teams pasten hun spel aan door zoveel mogelijk ‘over de grond’ te spelen. Door 

de harde wind voelde het, als toeschouwers koud aan. ZNC was sterker en stond 

met de rust dan ook voor met 0-2. Na de rust. Wij gingen op de tribune van HSC 

zitten. Maar de wind woei steeds harder. En op moment lieten reclameborden, 

aan de bovenkant van het dak van de tribune eraf. ’n Toeschouwer kreeg 

restanten daarvan bijna op zijn hoofd. Daarop legde de scheidsrechter het spel. 

Begrijpelijk, stil. Er dreigden nog meer borden los te waaien. Dus besloot de 

scheids om de wedstrijd na zo’n 55 minuten te staken. Daarop kwamen allerlei 

reacties. 

Kunnen we niet even wachten totdat de wind gaat liggen? At een onzin om te 

staken! Kunnen we niet op het veld hiernaast, met minder gevaar, spelen? Etc. 

Mijn mening: geheel terecht dat de wedstrijd is gestaakt. En, dat wist ik niet, de 

wedstrijd mag niet verder gespeeld worden op een veld waarop de wedstrijd is 

begonnen. Dus einde wedstrijd. Uitslag: 0-3. 

Maar bij HSC (de club van Mick) is ook een 3e helft. En daar werd door spelers 

van beide teams volop gebruik van gemaakt. Inclusief hapje, drankje en 

muziekje. P.S. De wedstrijd verliep overigens erg sportief. 

Wim heeft daar op de website van VV GEO ook aandacht aanbesteed.. Zie 

hierna: 

 

“FC Groningen Old Stars trainen voorlopig bij vv 
GEO 
26 januari 2022 bij  vv GEO 

Vanaf donderdag 27 januari zullen de Old Stars van FC Groningen (Walking 

football) voorlopig – mogelijk tot medio mei – op ons sportcomplex trainen. 

Aanleiding hiervoor is de verkeerssituatie rond het Julianaplein de komende 

maanden, waarbij het trainingscomplex van FC Groningen op Corpus den Hoorn 

niet of slecht bereikbaar zal zijn. 

Een aantal van de FC Groningen Old Stars (Kees van Zanten, Jannes ter Veld, 

Jaap Spanjer, Nanno Kranenborg, Sytze Zijlstra en ik zelf) zijn of waren 

ook actief bij de afdeling Walking Football van vv GEO. 

https://www.vvgeo.nl/nieuws/fc-groningen-old-stars-trainen-voorlopig-bij-vv-geo/
https://www.vvgeo.nl/author/vvgeo/
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Zij hebben met succes aan de coördinator Walking football van FC Groningen 

duidelijk gemaakt wat voor prachtige voorzieningen vv GEO heeft en hoe 

gunstig de ligging is van ons sportcomplex in de provincie. 

Daarop heeft FC Groningen gevraagd om voorlopig op de donderdagmiddagen 

van 14.00 tot 15.15 uur bij vv GEO te mogen trainen.                                       

Het bestuur heeft hierin toegestemd. 

Iedereen is van harte welkom om eens naar de prestaties van de Old Stars op 

donderdagmiddag te komen kijken. 

Trainer Rik Liezenga en zijn assistent Meindert Slagter verzorgen de training . 

En gelukkig staan onze trouwe vrijwilligers Arie en Jans die middagen in de 

kantine!” 

Wim Benneker, coördinator Walking Football vv GEO. 

 

 

 

 

       
De kantine van VV GEO 

 

VV GEO. Adres: W.F. Hildebrandstraat 15-C, 9798 PH Garmerwolde 

Telefoon: 050 541 3108 

VV GEO (voetbalvereniging Garmerwolde En Omstreken) is 

een amateurvoetbalvereniging uit Garmerwolde, 

gemeente Groningen, Nederland. De vereniging geldt ook als voetbalclub voor 

de dorpen Ruischerbrug en Thesinge. Het eerste elftal van de club speelt in 

de Vierde klasse zaterdag (2020/21). 

https://www.google.nl/search?q=vv+geo+adres&ludocid=5002868206122918571&sa=X&ved=2ahUKEwjx-87Tgcj0AhWuNOwKHQnXAekQ6BN6BAg1EAI
https://www.google.nl/search?q=vv+geo+telefoon&ludocid=5002868206122918571&sa=X&ved=2ahUKEwjx-87Tgcj0AhWuNOwKHQnXAekQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.nl/search?q=+vv+geo&ei=7z-qYZPbL9nvkgWzrJHQDQ&ved=0ahUKEwjTjuLwgMj0AhXZt6QKHTNWBNoQ4dUDCA4&uact=5&oq=+vv+geo&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BQgAEM0COgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHkoECEEYAFDVB1iIDWD8L2gBcAJ4AIABvAGIAasGkgEDMi40mAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_amateurvoetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garmerwolde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruischerbrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thesinge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierde_klasse_(Nederlands_amateurvoetbal)
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Officieel is GEO opgericht op 1 mei 1948. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd 

er echter ook al met een voetbalteam aan een competitie deelgenomen. In die 

tijd werd er gespeeld op een veld tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, het 

'Stadion Dijkzicht'. 

Tussen 1963 en 1971 kende de vereniging ook nog een handbalafdeling voor 

vrouwen en vanaf 1971 tot midden jaren 80 werd er ook door de vrouwen 

gevoetbald. In de loop der jaren is GEO van een zondag- een zaterdagvereniging 

geworden. 

Bron: Wikipedia 

VV GEO is dus rond het geboortejaar van veel OldStars (1948) opgericht. Wie 

van ons had, sinds zijn wiegje, ooit gedacht dat hij, als FC Groningen OldStar 

bij VV GEO zou voetballen? 

Garmerwolde (Gronings: Gaarmerwold of Gaarmwol) is een dorp in de 

gemeente Groningen in de provincie Groningen (Nederland). Het dorp ligt deels 

aan het Damsterdiep en telt 495 inwoners (2021). Tot 1 januari 2019 behoorde 

het dorp tot de gemeente Ten Boer. 

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken] 

In de middeleeuwen was hier veen (wold). Verkavelingspatronen laten zien dat 

het dorp is ontstaan door ontginning vanaf de westelijke oever van 

de Fivelboezem. Loodrecht op de verkavelingsrichting ontstonden 

bewoningsassen, waarvan Garmerwolde de laatste was. Daarna stuitte men op 

de ontginning vanaf de westeroever van de Hunze van waaruit Noorddijk was 

ontstaan. De Borgsloot vormt de grens tussen deze twee verkavelingsassen. 

De eerste bewoning in Garmerwolde dateert uit de 11e of 12e eeuw. 

De romanogotische kerk van Garmerwolde met vrijstaande toren dateert uit rond 

1250. In de omgeving van het dorp hebben vroeger twee borgen gestaan. 

Waarschijnlijk is het dorp naar een van die borgen, Gelmersma, vernoemd. De 

andere borg was de Tackenborg. 

Tussen Garmerwolde en Thesinge staat de Langelandstermolen, 

een poldermolen uit 1829. 

Buurtschappen[bewerken | brontekst bewerken] 

Tot het kerspel Garmerwolde behoren de 

buurtschappen Bovenrijge, Lageweg en Zevenhuisjes (eerder Zevenhuizen). De 

laatste naam is vrij recent en betreft de bebouwing langs de Stadsweg. 

De kerkelijke registers noemen de buurtschapjes op de Streek, bij de Lege-

wegh, an de Bovenrijge, an de Stadsweg, over Diep, bij 't Maer (Oudemaar) 

en in d'Heidenschap, alsmede sporadisch op de Kerken rijge en in de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Damsterdiep_(kanaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eemskanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gronings
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Damsterdiep_(kanaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ten_Boer
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Garmerwolde&veaction=edit&section=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Garmerwolde&action=edit&section=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/-wolde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkaveling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fivel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Selwerderdiepje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorddijk_(Groningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kardingermaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romanogotiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Garmerwolde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Borg_(opstal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelmersma&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tackenborg&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thesinge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langelandstermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Garmerwolde&veaction=edit&section=2
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Garmerwolde&action=edit&section=2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenrijge_(buurtschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lageweg_(Groningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenhuisjes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsweg
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Fledderbus, verder de borgen Gelmersma en Takkenborg en het huis 

Ridderborg. 

Het rechthuis van Garmerwolde stond aan het Damsterdiep. 

Het vroegere kerspel Heidenschap werd bij Garmerwolde gevoegd, maar kwam 

in de 19e eeuw grotendeels ten zuiden van het Eemskanaal te liggen. Toen in 

1963 het aantal bruggen werd beperkt was er geen rechtstreekse verbinding 

meer met Garmerwolde en daarom behoorde Heidenschap vanaf dan bij de 

gemeente Slochteren (thans de gemeente Midden-Groningen. Het Eemskanaal 

vormt nu de gemeentegrens. 

Op het grondgebied van het dorp Garmerwolde lagen de voormalige 

waterschappen Garmerwolderpolder (voor 1750), Noorder en Zuider 

Heidenschapperpolder (voor 1750), Fledderbosscherpolder (voor 

1750), Bovenrijgsterpolder (1799, deels), Dijksterhuis- of 

Hondegatspolder (voor 1824), Lagewegsterpolder (voor 1830, 

deels), Langelandster(molen)polder, deels (voor 1832), Lage Polder (voor 

1832), Rottegatspolder (voor 1832, deels), Polder van E.J. van der 

Molen (1862), Buringspolder en Lange Bovenrijgsterpolder (1952, deels). De 

meeste watermolens zijn - zoals blijkt uit enkele kaarten van Theodorus 

Beckeringh - vermoedelijk al in de 18e eeuw gesticht en later vervangen door 

grotere exemplaren. 

•  

De kalkovens van Garmerwolde zijn een rijksmonument 

  

•  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidenschap_(Slochteren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eemskanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slochteren_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Groningen_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garmerwolderpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorder_Heidenschapperpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuider_Heidenschapperpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuider_Heidenschapperpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fledderbosscherpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenrijgsterpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijksterhuis-_of_Hondegatspolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijksterhuis-_of_Hondegatspolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagewegsterpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langelandstermolenpolder
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lage_Polder&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rottegatspolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder_van_E.J._van_der_Molen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder_van_E.J._van_der_Molen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buringspolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lange_Bovenrijgsterpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodorus_Beckeringh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodorus_Beckeringh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garmerwolde_Kalkovens_7937.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garmerwolde_-_melkfabriek_-_woning.jpg
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Woning met erachter het gebouw van de voormalige coöperatieve 

stoomzuivelfabriek Garmerwolde (1889-1919) aan de Dorpsweg 41, 

dat een industrieel monument vormt. 

Bron: wikipedia 

De agenda 

OldStar van het jaar 2021. Wie wordt dat? De Verkiezing vindt plaats in 

2022. Wanneer?  

Het eerste jaar, 2017, is de beker uitgereikt aan Rene. 2018 Evert. 2019 

Postuum aan  Harry Bessembinders en 2020 Marinus. Daar staat deze bokaal 

nog steeds op de schoorsteenmantel. Wordt vervolgd. 

Datums trainingen 2022? Nog niet bekend. Wordt vervolgd. 

 

Verslag van het gesprek met Floris Bovelander volgt.  

 

Danny Buys traint een keer met ons mee. Wanneer? Wordt vervolgd. 

 

Met vriendelijke groet, René. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrieel_monument&action=edit&redlink=1

