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Voorwoord 
 

Het is altijd wel weer een ‘dingetje’ hoor om als 

redacteur het Voorwoord te schrijven. Er ge-

beuren vele dingen in de wereld die belangrij-

ker zijn dan de Vriendenkroniek, zoals bijvoor-

beeld de gaswinning in Groningen of beter ge-

zegd de vermindering van de gaswinning.  

Dat er weer hoop is voor mensen in het gas-

wingebied omdat in 2030 de winning helemaal 

stopt. Of de James Bond-achtige vergiftiging in 

het Engelse Salisbury. Of dat het nieuwe Vrien-

denbestuur de vuurdoop mocht beleven in Res-

taurant ‘De Twee Provinciën’. En dat we minder 

vlees moeten eten om de uitstoot van broei-

kasgassen tegen te gaan. 

Af en toe vraag ik mezelf af waar ik mee bezig 

ben en lach ik mezelf hardop uit. Ik had toch 

ook gewoon kunnen volstaan met de medede-

ling dat de Vriendenkroniek blijft bestaan. Dat 

vind ik eigenlijk ook wel een ‘dingetje’. 

Of moeten we met de gedachte spelen om een 

‘Nieuwsbrief’ te versturen om op de hoogte te 

blijven van de activiteiten van onze vereniging. 

Bij deze bedank ik ook diegenen die een bijdra-

ge hebben geleverd aan deze Kroniek. 

Ik wens iedereen veel leesplezier en ik hoop 

dat iedereen een geweldig mooie zomer mag 

beleven. 

 
 

JvdL 
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VRIENDENCOCKTAIL (117) 

 

Beste Vrienden,  

Het is de tweede week van februari, wanneer ik begin met deze Vrienden-

cocktail. Bij ons vriest het ’s avonds al matig (tot -7 graden Celsius) en 

denken de eerste mensen aan schaatsen op natuurijs, maar beginnen ver 

weg van ons de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Na twee weken 

met fantastische wintersporten en voor Team NL wisselende, soms teleurstellende, maar 

ook zeer verrassende resultaten, hebben we ook nog kunnen genieten van een kleine week 

schaatsen op natuurijs.  

Helaas was dit ook de week met een enorme explosie van de griep waardoor er in deze week 

veel mensen, vooral ouderen, stierven. Gelukkig was de vorstperiode niet van lange duur, 

hoewel toeschouwers bij de diverse sportwedstrijden daar vermoedelijk heel anders over 

dachten. De diverse sportcompetities van onze verenigingen werden ook weer hervat en de 

Eredivisie gaat z’n beslissende stadium in. En dan laat eerst de ene en dan de andere kans-

hebber voor de titel punten liggen….. 

En dan is daar op 17 maart jl. PSV-VVV….. en Lennart Thy. Deze Duitse spits van VVV had 

zich jaren geleden al opgegeven als stamceldonor en nu na 7 jaar was er eindelijk een match 

waardoor hij mogelijk na het doneren van stamcellen een ongeneeslijk zieke medemens zou 

kunnen redden. Dat hij daardoor de belangrijke wedstrijd van zijn ploeg VVV tegen PSV aan 

zich voorbij moest laten gaan was voor hem geen enkel punt. 

De reactie in de stadions was ongelooflijk en een getuigenis van diep respect voor deze 

sympathieke voetballer. Dat Lennart Thy het allemaal niet zo bijzonder vond, was zeker zo 

ongelooflijk. Hoewel….. In deze machovoetbalwereld is deze daad 

inmiddels ook opgepikt en hebben zich daar ook de eerste stamcel-

donoren opgegeven, naast de meer dan 20.000 die zich ook al had-

den aangemeld na deze actie van Lennart Thy. 

VERZOEK: geef u ook op als stamceldonor en/of uw familie. Het is 

zo noodzakelijk voor heel veel ernstig zieke mensen. 
 

Ik wens u allen een fijne lente toe in naar ik hoop goede gezondheid. 
 

Wouter van Oord 
 

 

 

Wafo ook op Kardinge! 

 

Het walking-football of wandelvoetbal wordt in ons land 

steeds populairder. Ook op Kardinge traint sinds anderhalf 

jaar elke maandagmiddag een groep van ongeveer twintig 

60-plussers waaronder deze acht Vrienden (foto). 

In de volgende kroniek een uitgebreid verslag. 
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Van de pennningmeester 
 

In deze voor de penningmeester zeer rustige tijd, van mijn hand een aantal 
zaken die de aandacht vragen. 
 

Contributie 2019 
Zoals op de laatste ledenvergadering in januari 2018 besproken, gaan we met ingang van 2019 
een andere wijze van contributieheffen toepassen. 
Hadden we tot nu toe één minimaal bedrag, ongeacht of de algemene ledenvergadering werd 
bezocht en aan het diner werd deelgenomen, met ingang van 2019 wordt dit anders. 
Om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken voor toekomstige leden en om oudere leden 
die niet meer in staat zijn om aanwezig te zijn bij vergadering en diner tegemoet te komen, 
heeft het bestuur aan de alv. voorgelegd om een minimumbedrag vast te stellen indien niet 
aan het diner wordt deelgenomen en een minimumbedrag voor leden die wel voor het diner 
hebben ingetekend. Met ingang van 2019 zal in de uitnodiging voor de alv aan de leden dan 
ook de vraag gesteld worden op te geven of ze wel/dan niet aanwezig zullen zijn bij de 
vergadering en ook of ze wel/dan niet aanwezig zullen zijn bij het diner. Leden die niet bij 
het diner aanwezig zullen zijn en dit tijdig aan het bestuur hebben gemeld, betalen over 
2019 een mini-mumbedrag van €25,- en de leden die wel aan het diner deelnemen of niet 
tijdig hebben afgemeld betalen een minimumbedrag van €50,-. 
Met nadruk meld ik dat het gaat om minimumbedragen. Het staat een ieder vrij om vrijwillig 
meer over te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om extra dingen te gaan doen, maar ook 
om leden die, al dan niet tijdelijk, in minder rooskleurige financiële omstandigheden 
verkeren, vrijstelling van of korting op de contributie te verlenen. Verzoeken daartoe worden 
uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. 
Omdat de hoogte van de te betalen bijdrage dus afhankelijk is van het al dan niet bijwonen 
van het diner, kan dus ook pas na de alv worden vastgesteld wat voor een ieder de 
minimumbijdrage is. Dit betekent dat het verzoek aan de leden om de contributie 2019 te 
betalen ook pas na de alv kan worden gedaan.  
De oorlogskas, die nog steeds aanwezig is, maakt dat dit geen probleem is.  
Overige zaken 
De komende periode zullen we als bestuur kritisch blijven kijken naar een aantal zaken die 
mogelijk tot lagere kosten kunnen leiden. Te denken valt aan het al dan niet versturen van 
acceptgirokaarten voor de contributie (een fenomeen dat zijn langste tijd lijkt te hebben 
gehad) en aan het nog meer digitaal versturen van de Vriendenkroniek. 
We houden u op de hoogte. 
 

De pennningmeester Alex Huisinga 

 

 

Klaverjassen SOOS 
 

De competitie voor het klaverjassen ondergaat een verandering. We stap-

pen over op het kalenderseizoen. Het slot is niet meer in mei maar in de-

cember. Voor dit seizoen worden de resultaten van september t/m december 2017 meegeteld 

voor het jaar 2018. Een reden is dat in de maand mei menige klaverjasser al met vakantie is. 

Bovendien is de maand december bij uitstek geschikt voor een feestelijke afsluiting van het sei-

zoen. Van juni t/m augustus houden we een zomerstop. We hebben een gezellige groep en voel je 

niet geremd om ook (eens) mee te doen of om de sfeer te proeven. Je kan op elk moment toe-

treden tot dit selecte gezelschap. Elke tweede dinsdag van de maand kaarten we drie boompjes 

en tussendoor genieten van een hapje en een drankje. We beginnen om 14.00 uur en meestal is 

het om 17.00 uur afgelopen. De locatie is in het clubhuis van SC Stadspark. 

Bel voor meer informatie naar 06-25223300.  

 

Namens de organisatie, Abel van Bolhuis 
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Jaarlijks hoogtepunt van Vriendenclub gecontinueerd 
 

et verhaal gaat terug naar 1946 toen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de omnivereni-
ging GVAV-Rapiditas de ‘Vrienden’ werd opgericht. Op 19 jauari kwamen veel leden en oud-leden 
bijeen. Op initiatief van Menno Wierema werd een reünie georganiseerd. De stemming was op-
perbest en onder deze gezellige omstandigheden was het niet verwonderlijk dat een aantal  ou-

dere leden, die hun loopbaan voor het merendeel achter de rug hadden, op het idee kwamen een ver-
eniging op te richten, naast de moedervereniging. Het eerste initiatief daartoe werd genomen door de 
heer Strengholt, bij de oprichting in 1921 de eerste voorzitter. Nog dezelfde avond kwam de beoogde 
vereniging tot stand.  
Tot op heden wordt eens per jaar, op de zaterdag die het dichtst bij de oprichtingsdatum van 19 janua-
ri 1946 ligt, de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het is altijd een gezellig samenzijn en de leden 
komen uit alle windstreken om een middag en avond samen met je sportvrienden van weleer in een 
feestelijke ambiance door te brengen. 
De vereniging heeft tot nu toe zes voorzitters gehad, namelijk Ad Strengholt, Jac. Deen, Klaas Sants, 
Harry Weitering, Bert Tuil en Gertjan Bos. 
Deze vereniging dreigde te worden opgeheven door het oude bestuur, maar nu is er een nieuw bestuur 
gevormd met Wouter van Oord als voorzitter, Gerke Veenstra als secretaris, Alex Huisinga als penning-
meester en Gerard Bolhuis, Klaas Kort en Ronald Senechal als leden. Hulde voor dit bestuur dat zodoen-
de zorgt voor continuering van de Vriendenclub. 

 
Wederom waren we aan de boorden van het schitterende Paterswoldsemeer in de Twee Provinciën. Bij 
binnenkomst werd er koffie en/of thee met koek aangeboden en werd er gezellig gekletst. 
Klokslag drie uur heet Wouter in zijn openingsspeech het voltallige bestuur en alle aanwezigen welkom 
en hoopt dat dit nieuwe bestuur een kentering kan bewerkstelligen wat betreft ledenaantal hoewel een 
behoorlijke groep leden, hoofdzakelijk afkomstig van triathlon, het lidmaatschap heeft opgezegd omdat 
ze ze zich niet langer thuis voelden bij onze vriendenclub. Historisch heeft Triathlon ook de minst lange 
relatie met de moedervereniging waaruit in het verleden de Vriendenvereniging is ontstaan. Wouter 
zegt dit te betreuren maar respecteert uiteraard hun besluit. Triathlon dragen in de toekomst geen 
leden voor maar de Vereniging kan wel leden vragen. 
Als we het over historie of historisch besef hebben gaat er vandaag de dag helaas nogal wat mis in ons 
land. We hebben al een paar jaar de discussie over wel of geen Zwarte Piet naast Sinterklaas, een af-
beelding op de Gouden Koets en andere vaderlandse aangelegenheden. Natuurlijk is het hier niet het 
moment en de plaats om politiek te bedrijven, maar soms is het historisch besef ver te zoeken. Onze 
vereniging heeft haar wortels in die historie en wij hopen deze historie en haar waarden voort te zet-
ten, maar wel met moderne aanpassingen. Wouter wenst allen een prettige vergadering en vooral een 
gezellige bijeenkomst en opent de vergadering. 
 

De vergadering richt zich op de voorstellen van het bestuur waarbij het voorstel om netwerkbijeenkom-
sten te houden met argusogen wordt bekeken en ziet er geen been in. Er wordt gezegd dat het niet 
zakelijk moet worden. Ook wordt voorgesteld om dames toe te laten en jongere leden te werven en 
activiteiten organiseren. Birza stelt voor om de Vriendenvereniging samen te voegen met de Club van 
100. Het bestuur zegt de argumenten te bestuderen. 
Wim Hofmann (afwezig) is reeds 25 jaar lid en krijgt de bloemen thuis. Ook Mans Schat wordt gehuldigd 
met zijn 40-jarig lidmaatschap en krijgt de bloemen en versierselen overhandigd. Dit alles werd onder-
steund door ludieke gedichten van onze huisdichter Koos. Verder werden de oud-bestuursleden bedankt 
voor hun inzet over de afgelopen jaren en kregen een boeket bloemen en een pen met inscriptie. 
 

Sport-adept Dick Heuvelman was als gastspreker aanwezig en zijn enthousiasme 
werd gewaardeerd door de aanwezigen en verwelkomt met name oud-doelman 
Otto Roffel. Dick duikt met behulp van lichtbeelden in de geschiedenis van sport-
minnend Groningen. De spreker begint over Be Quick dat in 1887 is opgericht en is 
daarmee een van de oudste voetbalclubs van Nederland. De club vond in eerste 

instantie onderdak op een exercitieveld aan de Hereweg bij de toenmalige gevangenis. In 1895 ging Be 
Quick competitie spelen. De wedstrijden werden gespeeld op een veld aan de Verlengde Here-
weg tegenover Villa Gelria aan de zuidkant van de stad. De grote bloeitijd van de vereniging ligt tussen 
1915 en 1926. Be Quick werd in al die jaren, met uitzondering van 1925, Noordelijk kampioen. In 1920 
werd de club daarnaast ook nog landskampioen door op het veld bij Villa Gelria voor meer dan 10.000 
toeschouwers te winnen van VOC uit Rotterdam (4-0). De wedstrijd vond plaats op 6 juni 1920 met 
Evert Bulder, Jaap Bulder, Appie Groen, Rieks de Haas, Herman Legger, Evert van Linge, Harry Roder-
mond, Deck de Ruiter Zijlker, Siebolt Sissingh, Hans Tetzner en Max Tetzner. Deze dokter Hans Tetzner 

H 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlengde_Hereweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlengde_Hereweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Villa_Gelria
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was de uitvinder van de buitenspelval. Broer Max was tevens schaatskampioen. Vanaf het seizoen 
1916/17 kreeg Noord-Nederland een eigen eerste klasse. Be Quick maakte daar vanaf het begin deel van 
uit, en zou die status tot aan de invoering van het betaalde voetbal weten te handhaven. 
Professioneel wielrenner Herman Nankman werd in 1922 Nederlands kampioen op de weg. 
Dat gebeurde op een parcours tussen Scherpenzeel en Arnhem op een uiterst curieuze wij-
ze. Herman verloor zijn fietspomp, stopte en pakte zijn fietspomp en kwam met drie man 
in de achtervolging terecht. De kopgroep leek definitief buiten bereik. Totdat de leiders 
een verkeerde weg werden opgestuurd. Het groepje met Nankman nam opeens de leiding 
maar een openstaande draaibrug dreigde roet in het eten te gooien. Herman sprong met 
fiets en al op de boot en sprong aan de andere kant van het schip vervolgens weer op de wal. Zijn 
vluchtmakkers keken hem even verbaasd als verwonderd na. Dit was een nog nooit eerder vertoonde 
truc-speciaal. De jury vond het goed en ‘Nankipo’ soleerde onbedreigd en buitengewoon kleurrijk naar 
de landstitel. Vervolgens werd korfballer/handballer Jopie van der Geest – spelend voor Nic. - gememo-
reerd. Hij speelde tegen België mee in een demonstratiewedstrijd op de Olympische Spelen van 1928 in 
Amsterdam.  Later werd hij gymdocent in Groningen, destijds de bakermat van handbal. Op 23 juni 
1934 werd Velo bekerwinnaar tegen Feijenoord. De finale werd met 3-2 gewonnen. Foto’s van het 
Stadspark, waar draverijen werden gehouden en waar heel veel publiek op af kwam. En dat Brunhilde 
handbalkampioen wordt. In 1940 behaalde GVAV voor de eerste en enige keer het kampioenschap in het 
toen geheten Oostersportpark in de Noordelijke Eerste Klasse. De schaaktoernooien in de Harmonie. En 
in De Papiermolen WK-wedstrijden met Ada Kok en Kleny Biemolt. In 1963 krijgt GVAV subsidie van de 
gemeente. Tonny van Leeuwen, Breinburg, Koeman en Bosschieter waren bekende spelers. In 1971 
wordt FC Groningen opgericht. De oprichting van Donar in 1950 met als hoogtepunt de landstitel in 
1973. Dat Henk Kalf in zijn loopbaan 4x de aarde rond is gelopen! In Europacuowedstrijden van FC Gro-
ningen. Een aaneenschakeling dus van weetjes en feitjes. 
Na de de pauze worden er vragen afgevuurd op Dick die blijk geeft van veel 
kennis op sportgebied. Na de Giro d’Italia en de Vuelta probeert Dick ook het 
WK in 2020 naar het Noorden te halen. Het zou de kroon op het werk zijn. Dick 
bedankt zijn gehoor voor de mooie avond en wenst de Vriendenclub van GVAV-
Rapiditas nog vele goede jaren. Wouter overhandigt Dick Heuvelman een bos 
prachtige bloemen, verzorgd door Gerard Bolhuis. 

Wycher van den Bremen brengt wederom op zijn eigen wijze zijn visie op de kascontrole 
voor het voetlicht en zegt dat er wordt gefluisterd dat de vereniging niet is opgeheven 
omdat men de oratie van deze jaarlijkse controle, het summum van de hilarisch nostalgi-
sche evergreen, beslist niet kan missen en zegt diep geroerd te zijn. Met behulp van 
dolkomische lichtbeelden zegt Wycher dat de kascontroleur het meeste weet over cijfers 
in de boeken, maar het minst in staat is om daar iets aan te wijzigen. Een triest en een-

zaam bestaan daarom voor de controleur. Het moet de entertainer wel van het hart dat er vandaag de 
dag steeds meer regels zijn waar de kascontrole aan moet voldoen en probeert dan ook zo gender-
neutraal  mogelijk vorm te geven, zodat daar geen gezeik over is. Mannen zijn steeds beter in staat te 
multitasken en het lukt steeds beter om klassieke vrouwelijke huishoudelijke taken met creativiteit op 
te lossen. Maar alle gekheid op een stokje. Als vriendenclub zijn we nog steeds springlevend en we 
staan als trouwe clubleden nog steeds fier en krachtig overeind. Het lukt de meesten nog steeds om in 
gezwinde spoed te blijven komen naar ons jaarlijks vriendenfeest.  

En de boeken? Die waren net als de vorige keren weer pico bello in orde. 
Dat kon natuurlijk ook niet anders, want er waren maar liefst twee pen-
ningmeesters (foto links) verantwoordelijk voor de boeken. De ene voor het 
eerste half jaar en de andere voor het andere half jaar. Na lang en gedegen 
speurwerk hebben Wouter en Wycher de gelikte boekhouding van de heren 
van Bolhuis en Huisinga gecontroleerd. Er is maar een conclusie mogelijk en 
dat is dat de beide penningmeesters de administratie nauwgezet hebben 
bijgehouden. De voorzitter en Wycher stellen de vergadering voor de pen-
ningmeesters decharge te verlenen voor het boekjaar 2017. 

Voorzitter Wouter van Oord zegt in zijn slotwoord dat het een gezellige middag/avond is geweest. We 
hadden in Dick Heuvelman en Wycher voortreffelijke vertellers en het Twee-Provinciënbuffet smaakte 
voortreffelijk. Waarvan akte. 
Er werd nog wat gekletst en geborreld. Het was een memorabele vergadering en de aanwezigen waren 
blij dat de vereniging blijft bestaan, zoals onze vroede vaderen in 1946 hadden bedacht. 
 
Johan van der Linde 
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In Memoriam:   Bart Prak 

 

Op zaterdag 31 maart jl. is op 89 jarige leeftijd overleden onze Vriend Bart Prak. 

Hij was al geruime tijd ernstig ziek.  

Bart werd in 1979 lid van de Vrienden van GVAV Rapiditas. Hij was toen al 40 jaar 

lid van GVAV voetbal. Begonnen in diverse jeugdelftallen haalde Bart bij de senioren 

net niet de absolute top.  Des te meer plezier beleefde hij aan het recreatievoetbal op de zon-

dagmorgen waar hij tot zijn 49 jaar voetbalde in het 9
e

 elftal. 

Bart behaalde ook zijn KNVB trainersdiploma D en werd geschikt bevonden om door te gaan voor 

het C-diploma, maar Bart vond het D-diploma voldoende. Hoewel Bart bij GVAV Rapiditas nooit 

enige bestuurlijke functie heeft vervuld, nam hij wel zitting in een commissie van bijzondere dien-

sten, die in 1985 een nieuwe algemeen voorzitter voor de omni-vereniging GVAV-Rapiditas 

moest vinden. Toen de Groningse ijshockeyclub “GIJS” in moeilijkheden kwam te verkeren, is Bart 

daar een aantal jaren voorzitter geweest. 

Op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering was Bart een zeer regelmatige bezoeker. Belang-

stellend en kritisch, nooit bevreesd om in de rondvraag het woord te nemen en dan vaak een 

vurig pleitbezorger voor het dragen van de “Vriendendas”. Zelfs toen hij al vrij ernstig ziek was, 

bezocht hij in januari, na nu blijkt, zijn laatste algemene vergadering, om het nieuwe bestuur, dat 

de vereniging wil voortzetten, succes te wensen. 

We zullen Bart blijven herinneren als een echte Vriend. 

 

Bestuur Vrienden van GVAV-Rapiditas 

 

 

 

 

TeamNL succesvol op Olympische  

Winterspelen 2018 

 

Met 33 sporters werd TeamNL afgevaardigd naar Pyeongchang in Zuid-Korea. De eerste Neder-

lander die in actie zou komen was snowboarder Niek van der Velden, maar dat liep uit op een 

deceptie. De 17-jarige Olympische debutant ging in de laatste training hard onderuit en brak zijn 

bovenarm. Hij zou deelnemen aan de Slopestyle en de Big Air, maar was op voorhand geen me-

daillekandidaat. Van dit opkomend talent zullen vast nog meer horen en zien.  Op de eerste dag 

van het schaatsen lange baan en shorttrack werden vier medailles binnengehaald.  

Bij de vrouwen op de 3000 meter was de tot dan onbekende Carlijn Ach-

tereekte die voor een grote verrassing zorgde door het goud te pakken 

vóór Ireen Wüst en Antoinette de Jong die als derde eindigde. De „clean 

sweep‟ was geboren. Sjinkie Knegt behaalde op de 1500 meter bij de 

shorttrack het zilver, maar stelde verder in het toernooi teleur. Sven 

Kramer kwam zoals verwacht het goud ophalen op de 5000 meter. Op zijn favoriete afstand de 

10.000 meter kon hij het deze keer niet bolwerken. Jorrit Bergsma veroverde op dit onderdeel 

het zilver, maar moest de Nederlandse Canadees Ted Jan Bloemen voor zich laten gaan.  

Ireen Wüst pakte wel het goud op de 1500 meter. Marrit Leenstra was goed voor het brons, 

terwijl Lotte van Beek op de ondankbare vierde plaats eindigde. Op dit 

onderdeel bij de mannen werd Kjeld Nuis Olympisch kampioen en kreeg 

Patrick Roest het zilver omgehangen. Een dag later werd Jorien ter Mors 

Olympisch kampioene op de 1000 meter.  

Bij de vrouwen 5000 meter was het ook een grote verrassing toen de tot 

dan volslagen onbekende Esmee Visser het hoogste podium betrad. Zijzelf 

wist een maand voor de Olympische Spelen nog niet wanneer die plaats-

vonden en kwam dus totaal onbevangen aan de start. De tijd die zij neerzette werd niet meer 

geëvenaard. Annouk van der Weijden zette een prima tijd neer met uitzicht op eremetaal, maar 

moest lijdzaam toezien dat de concurrentie haar naar de vierde plaats verwees. 

Jan Smeekens, Ronald Mulder en Kai Verbij konden de verwachtingen op de 500 meter niet 

waarmaken en vielen alle drie buiten de medailles.  
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Yara van Kerkhof reed zeer slim op de 500 meter shorttrack en classificeerde zich verrassend 

voor de finale. Ook in de finale bleef zij berekenend rijden wat haar de Olympische titel opleverde. 

Op de 3000 meter aflossing, de relay, kwamen de Nederlandse vrouwen Suzanne Schulting, 

Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Jorien ter Mors in de B-finale terecht. In die finale reden 

zij een wereldrecord. Omdat in de A-finale twee penalty‟s werden uitgedeeld kreeg de nieuwe 

wereldrecordhouder alsnog het brons. De vreugde-uitbarsting daarna was uitzinnig en gaf Su-

zanne Schulting later op de 1000 meter vleugels. In een zinderende 

race kwam zij als eerste over de streep en veroverde daarmee het 

eerste Nederlandse shortrackgoud in de geschiedenis. De laatste 

paar dagen van deze Spelen waren zeer spannend. Bij de ploegachter-

volging vrouwen eindigde Nederland achter de geoliede trein van Ja-

pan. Bij de mannen werd Nederland derde achter Noorwegen en het 

jonge trio van Zuid-Korea. Kjeld Nuis deed iedereen aan de buis kluisteren op de 1000 meter. Hij 

startte in het laatste paar. Na een valse start maar met een uiterste krachtsinspanning ver-

sloeg hij met slechts 0,04 seconde de Noor Håvard Lorenzen en werd voor de tweede maal 

Olympisch kampioen. Op de voorlaatste dag van de Spelen vond een nieuw onderdeel van het 

schaatsen plaats, de massastart. Na de kwalificaties plaatsten zowel de Nederlandse mannen 

als vrouwen zich voor de finales. Bij de vrouwen was het Irene Schouten die de bronzen plak ver-

overde. Zij ging te vroeg de eindsprint aan en moest haar belaagsters voor laten gaan.  Bij de 

mannen massastart was het Sven Kramer die de kar trok voor Koen Verweij. Koen kwam in eer-

dere disciplines niet in het verhaal voor, maar pakte mede door toedoen van Sven alsnog een 

bronzen plak. Hij kon de Belg Bart Swings net niet van het zilver afhouden. Al met al mag je met 

20 medailles, 8x goud, 6x zilver en 6x brons, van een bijzonder geslaagde missie spreken. De 

vijfde plaats op de medaillespiegel is dan ook zeer verdienstelijk. 

Voor de XXIVe Olympische winterspelen 2022 in China tekenen we hier direct voor.  

 

AKvB 

 

 

Kroonjarigen en huldeblijken  
 

De eerste kroonjarige die het bestuur in 2018 zou bezoeken was de op 21 januari 90 

jaar geworden Willem van Dam. Helaas werd Willem ziek en is het bezoek tot nader or-

de in overleg met hem uitgesteld. 

Op 2 februari werd IJsbrand Boelman 90 jaar. Deze krasse oude 

vriend werd op 6 februari door Alex Huisinga en Wouter van Oord met 

een bezoek vereerd. Onder het genot van koffie en een heerlijke koek 

hebben we gezellig een hele tijd gekletst over sport, historie en het 

leven in het Oosterpark. Het was een genot om naar deze, altijd vrij-

gezel gebleven, GVAV-Vriend te luisteren, zeker voor ons jonkies!  

 

Omdat Wim Hofmann op de jaarvergadering helaas 

ziek was hebben we hem pas kunnen bezoeken op 28 

februari om hem het bij het 25-jarig lidmaatschap 

behorend speldje op te spelden en de oorkonde te 

overhandigen met het door Koos Weewer geschreven gedicht. Doordat 

Gerard Bolhuis op het laatste moment verplichtingen op zijn werk had, 

was Wouter van Oord deze ochtend alleen. Het werd echter een zeer 

gezellige ochtend met Wim en zijn vrouw in hun fraaie appartement in 

de Ebbingepoort. Later op de dag bezocht Gerard alsnog de familie 

Hofmann met een fraai boeket bloemen. Mans Schat is op de ALV ge-

huldigd voor 40-jarig lidmaatschap van de Vriendenvereniging. 

Van Voetbal werd Willem Havinga alsnog gehuldigd voor zijn 55-jarig lidmaatschap.  

 

Het bestuur 
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Onze jarigen    
 

Mei                Juni 
 

1  Jan Koopman  1  Emanuel Schat 

2  Wim Hofmann  4  Otto Roffel 

7  Anko Wiltjer  4  Jan Tuil 

30  Johan van der Linde  17  Jhon Meter 

   18  Sietse de Jager 

   22  Henk Drewes 

 

Juli                Augustus 
 

14  Garmt Birza  5  Henk Heller 

18  Frits Boerema  20     Wim de Graaf 

18  Alex Huisinga  28  Koos Weewer 

25  Henk Ridenberg  

26  Jaap Kramer    

27  Harry Weitering    

31  Dirk Jan Huizenga    

      September 
  8   Ludy Timmer 15 Cees de Vries 

8 Roelf Ridder        23 Dirk Scholte 

9 Henk Gorter  23 Henk Ludolphy 

11 

12       

Gerrit Terpstra 

Bé Kort 

 25 

28       

Gerard Bolhuis 

Gerard Kijlstra 

   

Alle jarigen van harte gefeliciteerd ! 
We hebben 6 jubilarissen met een kroonjaar: 

Johan van der Linde  30-05  70 jaar  Ere Nestor 

Jhon Meter  17-06  65 jaar  AOW-er 

Henk Heller  05-08  80 jaar  Opper Nestor 

Roelf Ridder  08-09  65 jaar  AOW-er 

Henk Gorter  09-09  70 jaar  Jacob Nestor 

Bé Kort            12-09  65 jaar  AOW-er 

 

 

INFORMATIE ZUSTERVERENIGINGEN 

 

Voetbal :  M. Betten, Postbus 9544, 9703 LM Groningen T.06-10133480 

Triathlon :  N. Vlak, Hornstukken 46, 9761 JP Eelde T.06-33053974 

Gymnastiek  :  Laura Oudman en Vera Rodenburg, Postbus 1616, 9701 BP Groningen 

                        email: secretaris@gvavgymnastiek.nl 

Vriendinnen :  W. Wind, Kosterijland 59, 9785 CC Zuidwolde T.050-3013277 

 
 

Als u wat te melden hebt óf hebt u een leuk artikeltje voor de Vriendenkroniek, stuur het dan op naar de redactie. Zie colofon op blad 1. 
Een artikel dat is ingediend en  wegens ruimtegebrek niet is geplaatst, wordt in een volgende editie opgenomen. 


