
In memoriam:  Henk Lollinga 
 

Op 22 augustus jl. is op 83-jarige leeftijd overleden onze Vriend Henk 
Lollinga. Henk maakte op 60-jarige leeftijd wederom zijn opwachting bij 
GVAV-Rapiditas. Daarvoor was hij in het verre verleden ook al eens als 
jochie lid van gymnastiek en bleef daar tot zijn 17e verjaardag. Daarna werd 
hij lid van Oranje Nassau, maar stapte hierna vlot over naar Lycurgus en 
heeft daar veertien jaar lang in het 1e elftal gespeeld, onder anderen onder 
leiding van de bekende GVAV’er Jan Jeltema die daar toen trainer was. Nadat 
Henk zijn trainersdiploma had behaald, werd hij eerst bij VVK en daarna bij 
Lycurgus jeugdtrainer. Toch bleef Henk altijd veel affiniteit met GVAV 
houden. Hij groeide op aan de Zaagmuldersweg, waar zijn ouderlijk huis tegenover de bijvelden 
stond. Vele bekende GVAV’ers uit die periode waren hem bekend of hij speelde ermee. De 
hernieuwde kennismaking met GVAV was, zoals zo vaak, het feit dat zijn zoon er voetbalde.  
Wat maakte Henk nu zo bijzonder dat hij werd uitgenodigd toe te treden tot de Vrienden van 
GVAV-Rapiditas. Hij was immers van huis uit een Lycurgusman en had daar een lang 
voetbalverleden achter de rug. Henk heeft zich op een buitengewone wijze verdienstelijk 
gemaakt voor de voetbalvereniging GVAV. Onafgebroken was hij op de maandag- en 
vrijdagmorgen actief in de schoonmaakploeg van voetbal. Met veel enthousiasme en plezier 
werkte hij dan samen met nog een paar Vrienden, zoals Ap Broesder en Piet Goed. 
Daarnaast heeft hij geheel belangeloos gedurende een periode van zes jaar de D-junioren 
getraind. Hij heeft toen het trainerswerk weer opgestart in het kader van het jeugdplan van 
Voetbal en begeleide de eerstejaars D-ers die voor het eerst van hun voetballeven op het grote 
veld moesten spelen. Henk was ontzettend trots als enkele door hem getrainde pupillen het 
eerste elftal haalde. 
Mede gelet op zijn leeftijd was er grote bewondering voor de activiteiten van deze sympathieke 
sportman en bleef hij voor de vriendenclub daarom niet onopgemerkt.  
Ook was Henk een geduchte klaverjasser. Hij bezocht met veel plezier de soosmiddagen in het 
Stadspark en genoot zichtbaar van de gezelligheid, de hapjes en de drankjes. Hij is driemaal 
kampioen geworden, waarvan de laatste keer in 2017.  
Wij verliezen in Henk een aimabele man en Vriend die lang in onze herinnering zal blijven.  
 
Bestuur Vrienden van GVAV-Rapiditas 
 


