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“...WAAR IEDER LID ALS VRIEND ZICH SCHAART
  OM DE BLAUW-WITTE VAAN”.
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en teamgenoten gek”

HERMAN GROOT WASSINK 

STOPT ERMEE

“Wie zit er nog 40 jaar 
in een bestuur?”

BESTUURSLID TJALLE BULTEN 

STELT ZICH VOOR

“Ik heb zin in deze 
mooie uitdaging!”

HOOFDTRAINER ZIET PAX 1 

STAPPEN MAKEN

“We willen weer 
meestrijden om de prijzen”
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VOORWOORD & INHOUDSOPGAVE  

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE KANSEN!

Beste Pax-leden,

Dit seizoen wordt een periode vol uitdagingen op zowel sportief als organisatorisch gebied. Op het sportieve vlak proberen wij bij het eerste elftal de 
ingeslagen weg voort te zetten met de inpassing van meerdere talenten uit de jeugdafdeling. Een teleurstelling voor mij is wel dat er op zondagmiddag 
zo weinig mensen de weg naar ons sportpark weten te vinden. Zeker nu er veel spelers uit ons dorp deel uitmaken van het vlaggenschip. Komt allen zou 
ik zeggen en ervaar zelf hoe leuk amateurvoetbal kan zijn.

De grootste uitdaging ligt op het organisatorisch vlak. Ook onze club heeft te maken met een afname van het aantal vrijwilligers en met name jonge 
mensen, terwijl er steeds meer taken op ons als bestuur afkomen. Ondanks een actief vrijwilligersbeleid lukt het nog niet om het aantal vrijwilligers 
binnen onze club te vergroten. Onderdeel zijn van een vereniging kan zoveel voldoening geven en hier lid van zijn betekent niet alleen het hebben van 
rechten, maar geeft ook verplichtingen om een club als Pax draaiende te houden.

Het zou jammer zijn dat wij als bestuur ingrijpende maatregelen moeten nemen om bijvoorbeeld een kantine draaiende te houden of onze leden 
minder faciliteiten kunnen bieden. Ik doe dan ook een dringend beroep op wie dan ook, leden en zeker ook niet-leden, om zich als vrijwilliger aan te 
melden. Al is het maar voor enkele uurtjes per maand.

Ook het toekomstbestendig maken van de huidige accommodatie heeft prioriteit. ’t Elderink is een pracht van een locatie. De veroudering hiervan 
slaat inmiddels wel toe. Met name veldomheiningen, ballenvangers, doelen en de tribune zijn gedateerd en de kantine is verre van energievriendelijk. 
Verduurzaming staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst van het bestuur. Wij rekenen er dan ook op dat de politieke partijen hun verkiezingsbeloften 
nakomen en de clubs met geprivatiseerde (buitensport)accommodaties financieel gaan ondersteunen.

Het goede nieuws is de aanwas van nieuwe leden in de jongste jeugdcategorie. Het is prachtig om te zien hoe zij 
bezig zijn op de training. Verder is het verheugend om te zien dat bestaande, maar ook nieuwe sponsors zich aan 
onze club willen verbinden. Dat biedt nieuwe kansen.

Deze eerste uitgave van het nieuwe seizoen ziet er weer fantastisch uit. Het is inmiddels een blad van hoog 
niveau qua inhoud en opmaak hetgeen ook in de regio opvalt. Wat dat betreft zijn we koploper. 

Iedereen veel leesplezier!

Met sportieve groet,

Ben Groot Roessink, voorzitter

DE VERTRAAGDE LEVERING VAN DE NIEUWE WEDSTRIJDTENUES (MET DE NIEUWE 

HOOFDSPONSORS) HEEFT ERVOOR GEZORGD DAT DEZE EDITIE 6 WEKEN LATER 

‘IN DE BRIEVENBUS’ LIGT. DESONDANKS WENSEN WE JE VEEL LEESPLEZIER.

PRESENTATIEMAGAZINE PAX 1 - SEIZOEN 2018-2019

Judith Vega Torrejon
Bedrijfsleider

 

Van Bentum Schoonmaak B.V.
Nijverheidsweg 13

7255 RA Hengelo GLD

Servicegericht ten behoeve
van een optimaal resultaat

Bent u op zoek naar een andere
woning of een nieuw pand voor
uw onderneming?
Dan staat u voor een aantal belangrijke 
beslissingen.
Laat u in dat proces bijstaan door de
professionals van Gerrits Makelaardij. 

Raadhuisstraat 9a  7255 BK Hengelo (Gld)  Tel. 0575 465525
info@gerritsmakelaardij.nl - www.gerritsmakelaardij.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL

ACTUALITEITEN

JAAR

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor het wedstrijdsecretariaat van de senioren wordt nog gezocht naar iemand die dit wil oppakken. Monique 

Bruil regelt het voor de junioren. De bereikbaarheid van deze persoon moet goed zijn en hij of zij moet enige 

affectie hebben met automatisering. 

René Weustenenk heeft afscheid genomen van het jeugdbestuur. Door zijn vertrek ontstaat er een vacature. Van 

deze persoon wordt geacht dat hij of zij alle belangen van het jeugdvoetbal zo goed mogelijk behartigt.

Ben of ken jij diegene die we zoeken? Of wil je graag meer informatie over deze vacatures? 

Mail dan naar info@paxhengelo.nl. 

GESLAAGD QUICK TOERNOOI!

Het traditionele Quick toernooi op sportpark ‘t Elderink, in de aanloop van het nieuwe 

seizoen, was weer een groot succes. Uiteindelijk wist Vorden het toernooi te winnen.

Op vrijdagavond won Pax met 4-1 van Ruurlo en wist Vorden met 3-1 van Keijenburgse Boys te winnen. Op zondag eindigde de derby 

tussen Pax en Keijenburgse Boys onbeslist (1-1) en was Vorden met 2-0 te sterk voor Ruurlo. Daardoor wist de hoofdmacht van Vorden op 

de eerste plek te eindigen. Pax werd tweede, voor de oranjehemden 

uit Keijenborg en het puntloze Ruurlo. 

Ook de selectieteams van de jeugd hadden op zaterdag hun eigen 

Quick toernooi. Aan de jeugdtoernooien met poules van vier deden 

de JO11, JO13, JO15 en JO17 teams van Pax, Keijenburgse Boys, 

Vorden, Ruurlo, ZZC ’20 en VIOD mee. Zij speelden allen leuke en 

nuttige oefenwedstrijden tegen elkaar.

Al met al was het een geslaagd weekend waarbij enthousiasme, 

spelplezier en gezelligheid centraal stonden! 

PRESENTATIEMAGAZINE PAX 1 - SEIZOEN 2019-2020

PAX 1 BEDANKT ADVERTEERDERS EN SPONSORS VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

cruxcreatives.nl • info@cruxcreatives.nl • 06 25 076 900

Logo’s & huisstijlen

kernachtig grafisch ontwerp

advertenties

brochures & magazines

webdesign

auto- & gevelbelettering

verpakkingen

Hengelo (Gld.) Spalstraat 37  

Het adres voor 
tuin en dier 

 
 

 

 
 

 

 

Hengelo (Gld.)  

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je een 
van onze 150 winkels binnen loopt. We hebben alles in huis wat je nodig hebt 
voor de verzorging van je tuin en dier. Denk onder andere aan planten en za-
den, tuingereedschap, recreatie- en werkkleding en -schoenen, dierenvoeding 
en -verzorging. 
 
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een 
stapje verder gaat. Al onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. En dat 
zie je. Ontdek ons alvast op welkoop.nl  
 
Tot snel in onze winkel! 

PresMag 2019-2020.indd   6 20-09-19   11:36
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Samen. Dit woord valt herhaaldelijk. “We moeten het 

ook samen doen”, geeft Bulten aan. “Gelukkig bestaat de 

accommodatie commissie uit een grote groep vrijwilligers 

met veel technische kennis en hart voor de club. Pax is een 

club met inzet. Zowel binnen als buiten de lijnen worden 

de mouwen opgestroopt. Als er wat moet gebeuren, staan 

ze er. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat we onze 

nieuwe doelen gaan halen. Belangrijk is dat we eerst de 

energiekosten niet verder op laten lopen en vervolgens een 

plan van aanpak en kostenplaatje indienen om in aanmerking 

te komen voor gemeentesubsidies om dit allemaal te kunnen 

realiseren.”

“Met de commissie wil ik het goede werk onder leiding van 

mijn voorganger, Mark Oortgiesen, voortzetten. De gebouwen 

staan er keurig bij en dat willen we behouden, maar er zijn 

wel wat verbeterpunten naast de energiebesparing en 

verduurzaming”, vervolgt hij zijn verhaal. “ Zo willen we 

de hoofdtribune in de toekomst aanpakken en is de wens 

uitgesproken om een bepaalde sfeer in de kantine en andere 

ruimtes te bouwen. Er ligt dus een zeer mooie uitdaging!” 

Bulten is dan ook zeer gemotiveerd om met ‘zijn’ mensen aan 

de slag te gaan en de accommodatiewensen te realiseren. 

“Je kunt altijd op deze echte clubmensen rekenen en dat 

geeft mij weer extra energie om deze bestuursfunctie voor 

minimaal de komende drie jaar te vervullen. Zelf wil ik altijd 

de vereniging verder helpen en het goede voorbeeld geven. 

Mede daarom doe ik dit. Mijn relatief jonge leeftijd kan 

daarbij helpen. Hopelijk inspireert het anderen om ook iets 

voor Pax te willen betekenen. We moet het als vereniging 

immers samen doen!”

Bulten is zeker geen onbekende op sportpark ’t Elderink. 

“Ik ben al sinds de F-jes lid van Pax”, vertelt hij enthousiast. 

“Vervolgens heb ik jarenlang tot en met de senioren zelf 

gevoetbald totdat ik last kreeg van blessures. Ik ben al 

diverse keren geopereerd en speel dus niet meer actief. Ik 

ben al wel zeven jaar trainer/coach van nu Pax 8. Een echt 

vriendenteam waarbij iedereen kan meedoen. Vaak sluiten 

nieuwe leden bij ons aan. We hebben een mooie groep van 

zo’n zestien man waarmee we één keer in de week trainen, 

op zondag een wedstrijd spelen en na afloop gezellig een 

pilsje drinken. Heel erg leuk om te doen. Ik ben er dan ook 

altijd.”

In het dagelijks leven is hij werkzaam bij Ordelman & 

Dijkman Installaties in Hengelo, ook sponsor van Pax. “Hier 

houd ik mij onder meer bezig met de energietransitie. In die 

hoedanigheid ben ik ook betrokken geraakt bij dit vraagstuk 

binnen de club.” Want het toekomstbestendig maken van 

de huidige accommodatie heeft prioriteit. “Ondanks dat het 

sportpark in zeer goede staat is, valt er op het gebied van 

energiebesparing en verduurzaming nog veel te winnen. 

Met name qua klimaatbeheersing in de kantine. Dat willen 

we echt op korte termijn verbeteren. Daar ga ik me samen 

met de commissieleden hard voor maken.”

“ MOOI DAT IK EEN 
STEENTJE KAN 
BIJDRAGEN AAN PAX”

PAX IS EEN CLUB 
MET INZET. ZOWEL 

BINNEN ALS BUITEN DE 
LIJNEN WORDEN 

DE MOUWEN 
OPGESTROOPT

Sinds de ledenvergadering van 27 juni jongstleden kent het bestuur van Pax een nieuw 

gezicht. Tjalle Bulten (37) werd met enkel positieve stemmen gekozen als bestuurslid 

accommodatie. “Een zeer mooie uitdaging en heel mooi dat ik op deze manier mijn 

steentje kan bijdragen aan de vereniging!”

 DOOR TIM HULSHOF
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PSSSST. U WORDT IN DE GATEN GEHOUDEN.

       Mobiele Surveillance

       Alarmopvolging

       Evenementenbeveiliging

       Horecabeveiliging

       Objectbeveiliging

       Globe NIX Team

Ericaweg 22
7021 PB Zelhem

Tel: 0314 - 35 12 20
info@globegroup.nl

www.globesecurity.nl

WEES GERUST 
WIJ ZIJN HET  
GLOBE SECURITY
Wij hebben er oog voor.

Terborgseweg 140, Doetinchem | t 0314 34 23 55
r.lankhorst@nijmanbv.nl | www.nijmanbv.nl

‘n Achterhoekse
blik op zaken

Administratie 
Belastingaangiften

Jaarrekeningen
Loon- & Salarisverwerking
Investeren & Financieren

Overnamebegeleiding
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ERVARING.

DAT HEB JE 

OF DAT HEB 

JE NIE T.

+31 (0) 6 10 33 96 51

edward@wijkampwerkt.nl

nl. l inkedin.com/ in/ edwardwijkamp

@wijkampwerkt

wijkampwerkt

www.wijkampwerkt.nl  

Molenenk 4, 7255 AX Hengelo Gld 
Tel. 0575-461815
www.stajawapening.nl

STAJA 
WAPENING BV
(BETONSTAALVERWERKING, 
PREFAB EN BOUW)
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CONDITIE

toch in ieder geval de Peeskesbult. Hartslag hoog 

in de keel. In gedachten een mengeling van spijt en 

wanhoop. Komt dit weer goed? Ja, maar niet vanzelf. 

Je sleurt van pionnetje naar pionnetje, belooft 

jezelf de conditie na dit seizoen niet opnieuw tot de 

bodem te laten zinken.

Hoeft ook helemaal niet. Er zijn genoeg manieren 

om fit te blijven. Wie heeft er in coronatijd niet de 

fiets ontdekt? De Achterhoek ligt vol met prachtige 

paden. Hardlopen is een heerlijke bezigheid. De 

sportschool is tegenwoordig zoveel uren op een 

dag open dat je er bijna niet meer omheen kunt. 

En wat te denken van de snelst groeiende sport ter 

wereld: padel. Kan op steeds meer plekken dichtbij 

huis. Het schijnt niet alleen heel erg leuk te zijn, je 

krijgt er ook nog eens een enorme conditie van. 

Allemaal mooi, maar de amateurvoetballer kan niet 

wachten om het weer binnen de lijnen te laten zien. 

Om weer het veld op te gaan. Terug in conditie, 

terug op het niveau om twee keer 45 minuten plus 

blessuretijd volledig te geven voor zijn of haar team. 

Ver van het strandbedje zal het stap voor stap beter 

gaan. Iedere wedstrijd een stukje dichterbij het 

topniveau. Totdat het weer gemakkelijk voelt, soms 

bijna vanzelf gaat. Dan is het ongelofelijk lekker 

voetballen. Geniet ervan. Haal er het maximale uit. 

Voor je het weet, is het weer vakantie.

De vakantie is doorgaans niet de periode waarin de conditie van 

de gemiddelde amateurvoetballer tot de grootste hoogten stijgt. 

Het is eerder de periode waarin de fitheid wat naar de achtergrond 

verdwijnt, waarin de structurele trainingen uit het weekschema 

geschrapt worden en waarin er net iets vaker een biertje of een 

wijntje op tafel komt. Voordat je het weet, ligt de conditie ergens 

op de bodem van De Bleijke en heb je een flink visnet nodig om er 

op korte termijn nog iets aan te redden.

Ach, wie denkt daaraan als de korte termijn zich ergens op een 

strandbedje aan een zonovergoten kustplaats in pakweg Spanje, 

Griekenland of Kroatië bevindt? Of aan onze eigen kust? Want voor 

het zomerweer hoef je tegenwoordig niet meer uren in de auto te 

zitten of het vliegtuig te pakken. Ook de Nederlandse hittegolven 

verkeren doorgaans in topconditie. En of het nou Bloemendaal 

aan Zee, Westkapelle of Schiermonnikoog is, overal is er wel een 

strandclub ingericht om na een jaar vol drukte maximaal tot rust 

te komen.

De conditie kan even wachten. Die korte venijnige sprintjes 

waarmee de amateurvoetballer het afgelopen seizoen menig 

verdediger tot wanhoop leidde, die lijken hier op het strand ver 

weg. Iets uit een andere tijd, welhaast uit een ander universum. Het 

was zo mooi. De sprint al ingezet terwijl de pass van achteruit nog 

moest komen, die kwam prachtig in de diepte, een korte aanzet, 

verdediger geklopt, alleen voor de keeper, hoek uitzoeken, goal. Zo 

ging het meermaals. Het kampioenschap proefde zoet. 

Nee, dan nu op dat strandbedje. Het vooruitzicht naar die eerste 

training. Die gaat komen en de amateurvoetballer weet al hoe 

die gaat voelen. Zoals die elk jaar voelt. Zwaar. Heel zwaar. Na elk 

sprintje lijkt het alsof je de Mont Ventoux hebt beklommen. Of 

COLUMN

 DOOR LUUK STAM
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CLUBICOON

Ten Kate is vergroeid geraakt met Pax, maar toch stond zijn 

wieg elders. “Ik ben geboren en getogen in Zelhem. Daar 

voetbalde ik samen met mijn broers Timo en Rolf bij VV 

Zelhem. Daar werd ik geselecteerd voor De Graafschap. 

Ruim vier jaar heb ik daar in de jeugdopleiding gezeten, 

maar na de A-jeugd moest ik daar vertrekken”, vertelt hij. 

“Ik heb nog meegetraind bij FC Twente en Go Ahead Eagles, 

maar dat liep op niks uit. Een terugkeer naar VV Zelhem 

was op 18-jarige leeftijd geen optie. Vervolgens kwam ik in 

contact met SDOUC en heb daar een seizoen gespeeld. Een 

prima club, maar toen kwam Pax in beeld en was de keuze 

eenvoudig.”

“Pax zat in die periode in de lift en had veel 

aantrekkingskracht in de regio, zoals Longa ’30, RKZVC 

en Silvolde nu hebben”, aldus Ten Kate. “Het speelde 

natuurlijk ook mee dat mijn kameraad Harold Meerlo er 

speelde. Samen met Gerard Kaak, Gerrit Ruesink, Hans 

Rouwen, Edward Wijkamp en Jos Schooltink hadden we een 

heel goede groep. Dat was meer dan voetbal alleen. Als 

we elkaar nu nog tegenkomen, zoals laatst op de kermis, 

is het net een reünie.” Zo gezellig dat hij, net als andere 

teamgenoten destijds, in Hengelo is blijven hangen. “Maar 

dat heeft ook te maken met mijn relatie met de dochter van 

de toenmalige penningmeester”, lacht hij.

Hij is één van de meest iconische spelers in de historie van 

Pax. Erwin Ten Kate (55) was met name in de jaren negentig het 

gezicht van een zeer succesvolle generatie binnen de club. “Het 

was een geweldige periode”, zo vertelt de voormalig captain. 

“Na het kampioenschap in de tweede klasse hebben we het 

toch maar mooi tien jaar volgehouden in de eerste klasse. We 

hadden een echt vriendenteam die voor elkaar door 

het vuur ging en hebben tegen grote verenigingen 

van naam mogen spelen. Het was altijd volle bak op 

’t Elderink en de feestjes na afloop in de kantine of 

bij Café Wolbrink waren legendarisch. Deze periode 

had ik voor geen goud willen missen.” 

“IK HEB VEEL AAN 
  PAX TE DANKEN”  

Erwin ten Kate heeft ruim 430 wedstrijden voor Pax 1 achter zijn naam staan. Daarmee 

voert hij de ranglijst aan met de meest gespeelde wedstrijden voor de hoofdmacht. 

“Het was een eer om zo lang op niveau te mogen spelen”.

De sierlijke verdediger met een goede, lange trap maakte 

dus een bloeiperiode met Pax 1 door. “De titel met trainer 

Henny Wevers in 2A was uniek en het seizoen erop in 1D 

ging het vrolijk verder met het uiteindelijk behalen van 

een periodetitel voor promotie. Ook met trainers als Chris 

Geutjes, Jan Lammers en Eric Weening hielden we het 

lang vol op dat niveau. Zeker ook door de legendarische 

Henk van Dam. Hij heeft als grensrechter heel veel 

punten voor ons gepakt”. Maar na tien jaar volgde alsnog 

degradatie. Drie jaar later viel het doek in 2I opnieuw. “Dat 

was onvermijdelijk door het vertrek van veel dragende 

krachten.” 

Toch eindige hij zijn periode in het eerste elftal met een 

kampioenschap in de derde klasse C onder Frans Zelle. “Ik 

ben op het juiste moment gestopt. Na ruim vijftien jaar was 

het goed. Ondanks enkele zware blessures ben ik er trots 

op dat ik zoveel wedstrijden in Pax 1 heb mogen spelen. 

En dat met name op zo’n hoog niveau en veelal ook nog als 

aanvoerder”. Hij bouwde af via een nieuw opgericht team 

(Pax 11) met voornamelijk oud eerste elftal spelers. “Maar 

drie jaar geleden heb ik zelfs nog meegedaan bij Pax 2. Tot 

vorig jaar voetbalde ik af en toe nog op vrijdagavond in het 

45+ team, onder andere met mijn broers, maar dat niveau 

mag eigenlijk geen naam hebben. Het is vooral gezellig.”

>>

 DOOR TIM HULSHOF
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VANAK
EN

VER
BOU

W

Uw twee gespecialiseerde ondernemers

in nieuw- en verbouw.

Steentjes Verkeersschool 
06 - 519 680 95

www.facebook.com/
steentjesverkeer

Autorijlessen vanaf 16,5 jaar
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SPECIALISTEN IN FYSIOTHERAPIE 

Kosteloze en vrijblijvende screening van blessures en klachten voor sporters van
PAX, DVO, Quintus en Feel Good club Aerofitt.

Meer informatie?
vOOR MEER INFORMATIE kunt u contact opnemen met Jentha Fysiotherapie

Raadhuisstraat 18A   0575 - 46 44 40   of kijk op  www.jentha.nl

Fysiotherapie
Manuele therapie

Echo Dry needling
Shockwave Geriatrie
Medische fitness

Podotherapie

Lifestyle coaching
Sport fysiotherapie

Handtherapie

iedere dinsdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur
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kom naar het inloopspreekuur!
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>>

Ten Kate heeft zich ook op andere vlakken ingezet voor de 

club. Zo was hij jarenlang jeugdtrainer/leider van het team 

waarin zijn zoon speelde en vanaf 2010 hanteerde hij zelfs 

de voorzittershamer. “Ik ben gevraagd als opvolger van 

Henk van de Brink. Naar mijn mening heb ik veel aan de 

club te danken. Vooral als speler van Pax 1 wordt er veel 

voor je gedaan. Dit was een mooie manier om iets terug te 

doen voor de vereniging. Er waren enkele zware dossiers 

in die periode, zoals de privatisering van de velden en de 

kunstgrasdiscussie, maar dat hebben we met prima mensen 

redelijk gedaan. Na zes jaar voorzitterschap was het goed 

geweest.”

Momenteel vervult hij geen officiële functie bij de club en 

dat bevalt hem uitstekend. “Na al die jaren in het eerste 

elftal en al die taken die bij een voorzitter horen, is het 

heerlijk om even geen verplichtingen te hebben.” Maar 

dat betekent niet dat hij niet op de Pax-velden te vinden 

is. “Ik kom er nog wekelijks, hoor. Zo ga ik graag kijken bij 

mijn zoon Thomas die in Pax 2 speelt. Daarnaast volg ik 

Pax 1 zowel thuis als uit zoveel mogelijk. Af en toe ga ik 

na afloop nog graag even de kantine in. Nu ik geen functie 

meer heb, is dat toch een stuk aangenamer”, besluit het 

Pax-boegbeeld met een grote glimlach.

IK BEN 
TROTS OP MIJN 

PAX 1-TIJD
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Bleekstraat 1D, 7255 XZ Hengelo
0575 - 701 000  info@bistrosmederij.nl   bistrodesmederij.nl

BELEEF DE SMEDERIJ! PROEF DE SFEER.
Deze Paardenbalsem is te gebruiken bij:

• Schouderpijnen • Rugpijnen  
• Rheumatische pijnen • Gewrichtspijnen • Spierpijnen  

•Sportblessures van allerlei aard
Heeft tevens een verkoelend effect op vermoeide spieren.

Deze Paardenbalsem is uitsluitend 
via Haverzo bezorgdienst te 
verkrijgen en te bestellen.

Heverzo Harry Eppink
nabestellen - bezorgdienst

Tel: 06 533 628 05
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nabestellen - bezorgdienst
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HOE GAAT HET MET?

maakte. Nu voetbalt hij bij RKZVC nog met de 45-plussers, hij fluit 

geregeld jeugdwedstrijden en traint af en toe lagere elftallen. Op 

voetbaltechnisch vlak kan hij als hoofd jeugdopleidingen bij het 

grotere Grol meer zijn ei kwijt. “Maar ook bij RKZVC ben ik nog 

steeds clubman”, klinkt het. “Dat gaat nooit meer over.”

Zo is ook zijn liefde voor Pax in de vier jaar dat hij in Hengelo actief 

was diepgeworteld. Vanaf het allereerste moment kwam Heutinck 

hier graag. “Toen Henk van den Brink – hij was hier toen nog 

voorzitter – mij belde met de vraag of ik interesse had om trainer 

van Pax te worden, voelde ik me vereerd”, vertelt hij. “Ik keek in die 

tijd naar Pax als hét voetbalbolwerk van de regio. Dat kwam doordat 

ze voor mijn tijd lang in de eerste klasse speelden, bijna het hoogste 

amateurniveau. En door de beroemde bekerfinale tegen Haarlem, 

enzovoort.”

In het eerste seizoen van Heutinck in Hengelo wist Pax zich maar 

net te handhaven in de derde klasse, in Doetinchem werd Concordia 

Wehl verslagen in de finale van de nacompetitie. “Het was een 

moeizame start”, blikt de oud-trainer terug. “Erwin en Timo ten 

Kate waren net gestopt, dat waren boegbeelden. Zij kwamen uit 

een gouden lichting en met hun kwaliteiten waren zij bepalend in 

het spel. Dat was weggevallen. Al stond er nog steeds een goede, 

ambitieuze en fanatieke spelersgroep. En er zat echt ontwikkeling 

in de ploeg.”

De nieuwe trainer zette in op teambuilding en het investeren in 

spelers, een band opbouwen. “Anders kon ik ook niet het maximale 

rendement uit een speler halen”, stelt hij. “Het omgaan met jonge 

spelers, spelers beter maken, dat heb ik altijd mooi gevonden. Het 

houdt jezelf ook jong en fit. En als je succes hebt als trainer, word 

je ook door andere clubs gevraagd. Dat heeft in die jaren voor mij 

fantastisch uitgepakt. Toch is de tijd bij Pax me altijd bijgebleven. 

De afspraak voor het interview staat om zes uur, maar Jos Heutinck 

(60) is deze namiddag extra vroeg vertrokken vanuit Zieuwent. 

Gewoon om hier in Hengelo even in alle rust over het gras te kunnen 

lopen, over het hoofdveld van de club waar hij tussen 2004 en 2008 

hoofdtrainer van het eerste was. “Dit is toch waar het allemaal 

gebeurd is”, vertelt hij even later. “Ik heb hier naar uitgekeken, vind 

het heel mooi om hier weer eens terug te zijn.”

Zijn tijd bij Pax was dan ook succesvol te noemen. Heutinck – 

getrouwd, vader van twee zoons en een dochter en inmiddels opa 

van twee kleinzoons – kwam in 2004 binnen op het moment dat de 

Hengelose hoofdmacht net was gedegradeerd van de tweede naar 

de derde klasse. De nieuwe trainer ging aan de slag met een jonge 

groep, de regionale krant noemde hem een ‘opbouwwerker’, een rol 

die hij eerder ook al bij VV Gendringen had gespeeld. Bij Pax leidde 

zijn werk tot het kampioenschap in de derde klasse in 2007. 

Het was voor Heutinck het begin van een zeer 

succesvolle periode als trainer in het amateurvoetbal. 

In 2008 verruilde hij Pax voor Sportclub Silvolde, 

waar hij in vier jaar tijd twee promoties meemaakte, 

van de derde naar de tweede en vervolgens naar de 

eerste klasse. Daarna promoveerde hij ook met SV 

Grol van de tweede naar de eerste klasse. Bij die 

Groenlose club is Heutinck – die de voorbije jaren ook 

nog hoofdtrainer was bij FC Trias en SC Varsseveld – 

tegenwoordig actief als hoofd jeugdopleidingen en 

assistent-trainer.

Daarnaast is hij nog altijd nauw verbonden aan RKZVC 

in zijn thuisdorp Zieuwent. Hier begon Heutinck ook 

zijn trainersloopbaan, hij was er trainer en speler 

totdat hij in 2000 de overstap naar VV Gendringen 

Vier jaar lang was Zieuwentenaar Jos Heutinck hoofdtrainer van het eerste elftal 

van Pax. Onbetwist hoogtepunt: het kampioenschap in de derde klasse in 2007. 

Met sommige spelers heb ik nog steeds contact, 

ondanks dat het achttien jaar geleden is.”

Het was de periode van spelers als Jody Köhler, 

Klaas Vermeulen en Nick Huitink. Thomas Wolbrink 

kwam terug van AZSV, Tom Haggeman kwam over 

van Baakse Boys. Allemaal maakten ze deel uit van 

het elftal dat in het tweede jaar onder leiding van 

Heutinck al meedeed om de periodetitel in de derde 

klasse. Een jaar later volgde het kampioenschap. 

Uit bij WVC in Winterswijk werd de titel in de wacht 

gesleept.  

Heutinck heeft de herinneringen verzameld in 

plakboeken vol krantenartikelen. Er komen heel wat 

foto’s van feestende Hengeloërs langs. “Pax leeft op 

zo’n moment wel enorm”, blikt de oud-trainer terug 

op het kampioenschap. “Die voetbalatmosfeer is 

hier vanuit de gouden lichting altijd blijven hangen, 

dat heeft indruk op mij gemaakt. Deze club ademt 

voetbal. Nog steeds. Ze spelen nu al jaren in de derde 

klasse, maar het zou mooi zijn als ze de stap naar de 

tweede klasse weer eens kunnen maken. Als club 

zijnde hoort Pax daar te spelen.” 

In zijn laatste jaar in Hengelo handhaafde Pax zich in 

de tweede klasse. Heutinck kreeg een mooi afscheid. 

“Ik heb altijd een warm gevoel gehad bij deze 

club”, vertelt hij. “Ik ben hier niet voor niks vier jaar 

gebleven, dat is voor een hoofdtrainer wel lang. In de 

kantine was het trouwens ook altijd heel gezellig, ik 

ben ook een Bourgondiër, dat paste goed. Maar op 

het veld moet het gebeuren. Gelukkig heb ik daar 

mijn steentje aan bij kunnen dragen.”

DOOR LUUK STAM

“HET ADEMT
  HIER VOETBAL”

JOS HEUTINCK DENKT GRAAG TERUG AAN PAX-TIJD:
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 VOORBESCHOUWING

HET BELOOFT EEN SPANNENDE 
COMPETITIE TE WORDEN!

De derde klasse B bestaat dit jaar weer uit 14 teams. Ten opzichte van vorig seizoen is er veel veranderd 

in deze competitie. Zo zijn OBW en Witkampers gepromoveerd en Lochem, Rheden en Montferland 

gedegradeerd. FC Trias en Ruurlo spelen het nieuwe seizoen in de derde klasse richting Twente. De 

volgende tegenstanders blijven over van vorig seizoen: Doetinchem, VVO, DVV, Gendringen en HC ’03. 

Het seizoen 2022/2023 telt maar liefst acht nieuwe tegenstanders. Concordia-W en VIOD komen als 

degradanten over uit de tweede klasse. SML, VDZ en Eldenia zijn overgeplaatst vanuit een andere derde 

klasse en FC Bergh, FC Dinxperlo en sc Westervoort zijn gepromoveerd vanuit de vierde klasse. 

Wat zijn de verwachtingen voor dit seizoen? Doetinchem is favoriet voor de titel, hoewel dit afhankelijk is 

van de sancties die de KNVB kan opleggen vanwege het ontsporen van de finalewedstrijd van het vorige 

seizoen. De gedegradeerde teams uit de tweede klas zullen zo snel mogelijk terug willen keren naar dat 

niveau. De drie ploegen uit Arnhem en omstreken zijn vorig jaar in de subtop van de derde klas geëindigd 

en hebben wederom dezelfde ambities. En tot slot zijn de promovendi uit de vierde klas niet de minste 

ploegen.

Het zal al met al een bijzondere competitie worden zo is de algemene verwachting. Daarbij is het moeilijk 

om te voorspellen welke clubs (periode)kampioen worden en ook in de onderste regionen zal het vechten 

worden voor lijfsbehoud. En Pax? Staf en spelers hebben de ambitie uitgesproken om mee te strijden om 

een plaats in de nacompetitie voor promotie.

Voor alle duidelijkheid zetten we alles voor dit seizoen nog even op een rij:

•  De kampioen promoveert.

•  Er wordt in drie periodes gespeeld van respectievelijk 8, 9 en 9 wedstrijden. De (vervangende) 

periodekampioenen spelen promotiewedstrijden.

•  De nummers 9, 10 en 11 spelen degradatiewedstrijden en de nummers 12, 13 en 14 degraderen 

rechtstreeks..

We wensen Pax 1 dit seizoen veel succes!

Fred Ruiterman

VOORBESCHOUWING PAX 1 
SEIZOEN 2022/2023 

INDELING EN WEDSTRIJDSCHEMA

Pax Het Elderink, Elderinkweg 5 Hengelo (G) 0575 461880 blauw/wit 14.00

FC Bergh Mar. v. Rooijen, Montferlandsestr. 5 ’s Heerenberg 0314 661943 zwart/blauw 14.00 

Concordia-W De Grindslag, Doesburgseweg 20 Wehl 0314 681798 rood/wit 14.00

FC Dinxperlo Europastraat 8 Dinxperlo 0325 653019 blauw/zwart 14.30

Doetinchem De Bezelhorst, Bezelhorstweg 85 Doetinchem 0314 333382 blauw/wit 14.00

DVV Horsterpark,Westsingel 35 Duiven 0316 281707 oranje/wit 14.00

Eldenia Westerveldsesingel 26 Arnhem 026 3814468 zwart/wit 14.30

Gendringen De IJsselweide, Industrieweg 4 Ulft 0315 683648 rood/wit 14.00

HC ’03  ’t Doornslag, Zomerweg 19A Drempt 0313 474055 paars/wit 14.00

SML De Bakenberg, Bakenbergseweg 256b Arnhem 026 3707670 zwart/wit 14.00

VDZ ’t Craneveldt, Daan Fockemalaan 1 Arnhem 026 4425746 rood/zwart 14.00

VIOD Dichteren, Sicco Mansholtweg 2 Doetinchem 0314 332090 zwart 14.00

VVO De Pinkenberg, De Pinkenberg 1 Rozendaal 026 3647289 geel/zwart 14.30

sc Westervoort Naederhuyse,  Brouwerslaan 7 Westervoort 026 3118876 blauw/wit 14.00

NAAM VERENIGING SPORTPARK, ADRES EN PLAATS TEL.NR CLUBHUIS CLUBKLEUREN TIJD

 1E PERIODE

 25  september Pax – VVO 

 2  oktober VDZ – Pax 

 9  oktober Pax – DVV   

 16  oktober VIOD – Pax

 30 oktober Pax – sc Westervoort 

  6  november Concordia-W – Pax   

 13  november SML – Pax

 20  november Pax – FC Bergh 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PAX 1 – 2022/2023

 2E PERIODE

 27 november Gendringen – Pax 

  4 december Pax – Eldenia

 11 december FC Dinxperlo – Pax 

 22 januari HC ‘03 – Pax 

 29 januari Pax – Doetinchem 

  5 februari VVO – Pax 

 12 februari Pax – VDZ 

  5 maart DVV – Pax 

 12 maart Pax – VIOD 

 3E PERIODE

 19 maart sc Westervoort – Pax

 26 maart Pax – Concordia-W  

 2 april Pax – SML 

 16 april FC Bergh – Pax   

 23 april Pax – Gendringen

 30 april Eldenia – Pax 

 14 mei Pax – FC Dinxperlo

 21 mei Doetinchem – Pax 

 29 mei Pax – HC ’03 

INDELING 3E KLASSE B OOST
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de en Marijn van Haarlem van VV Terborg hebben we er 

goede spelers bijgekregen. In de breedte zijn we er dus op 

vooruitgegaan. We hebben nu een goede mix van ervaren 

spelers en jonge talenten. Het is stabiel bij ons. Ook het 

tweede elftal heeft dit jaar een goed team, dus dat is een 

prettige gedachte. De toekomst ziet er goed uit.”

In de technische staf is er wel het nodige veranderd en 

heeft de trainer zijn gewenste mensen gekregen. “Bas 

Koens is er als assistent-trainer bijgekomen en Jan Pe-

ter Ooms wordt de teammanager. Tevens ben ik blij dat 

clubman Ejo Elburg terugkeert als keeperstrainer. Samen 

met Thomas Wolbrink (assistent-trainer) en Hans Groot 

Roessink (grensrechter en leider) is de staf compleet. We 

hebben ieder onze expertise en vullen elkaar goed aan. 

Dat is prettig werken en hopelijk heeft dat een positief 

effect op de spelersgroep.” De hoofdtrainer heeft in ied-

De inwoner van Arnhem heeft het goed naar zijn zin bij de 

derdeklasser. “Pax is écht een mooie voetbalvereniging. Alles is 

hier aanwezig om prettig te werken”, zo vertelt Selhorst. “Achter de 

schermen is er ook nu weer hard gewerkt om goed te kunnen te 

presteren. Denk aan het prepareren van de velden, het regelen van 

alle benodigde materialen en het samenstellen van de gewenste 

technische staf. Maar ook zaken als de kleding, het eten en drinken 

voor de wedstrijden en de videoanalyse zijn prima geregeld. En er 

zit veel voetbal-knowhow. Dat is heel fijn werken als trainer. Mijn 

dank gaat ook uit naar de Voetbal Technische Commissie en de voor-

zitter voor het mogelijk maken van de sportieve randvoorwaarden.”

Dat is ook nodig om dit seizoen weer een rol van betekenis te kun-

nen spelen in deze competitie. “We willen voortborduren op het af-

gelopen seizoen. Toen hebben we lang meegestreden om de prijzen 

en dat willen we nu ook”, zegt Selhorst ambitieus. “Qua voetbal 

hebben we een nieuwe weg ingeslagen. Ik hou van verzorgd voet-

bal. De bal moet bij mij over de grond gespeeld 

worden en ik zie graag een opbouw van achteruit. 

Dus minder de lange bal. De spelers reageren hier 

heel erg goed op en ik zie dat we hier grote stappen 

in maken. De jonge groep is nu ook weer een jaar 

verder en hopelijk gaat dat z’n vruchten afwerpen. 

Al blijft het koffiedik kijken hoe we er aankomend 

seizoen voor staan”, zo stelt de 37-jarige trainer. 

De spelersgroep is in grote lijnen in tact gebleven. 

“Afgelopen seizoen hebben Siebe Meerlo, Sem Jan-

sen, Mauro Ellenkamp, Martijn Wonnink en Marvin 

Rutzerveld hun debuut in het eerste elftal gemaakt 

en zij blijven. Helaas is Joost Horstink gestopt en is 

Daan van Bentum naar De Graafschap vertrokken.” 

Toch staat er weer een goede groep volgens de 

trainer. “Met keeper Stan ten Vaarwerk van Silvol-

“DE TOEKOMST 
  VAN PAX ZIET 
  ER GOED UIT”

Vincent Selhorst is bezig aan zijn tweede seizoen bij Pax. Hij geniet van de stappen die 

er bij de hoofdmacht worden gemaakt. “Alles rondom het eerste elftal is top geregeld 

en in de jonge spelersgroep zit veel potentie.”

 DOOR TIM HULSHOF

er geval zin in het nieuwe seizoen, maar verwacht wel een 

pittige competitie. Zeker nu 3B een aardige metamorfose 

heeft ondergaan.

“Er zitten maar liefst acht nieuwe ploegen in deze com-

petitie. Mooie tegenstanders die allemaal van elkaar kun-

nen winnen. Zo zitten er met Concordia-W en VIOD twee 

degradanten uit de tweede klasse in en zijn er met FC Ber-

gh, FC Dinxperlo en Westervoort goede promovendi uit de 

vierde klasse bijgekomen. Ploegen die willen en kunnen 

voetballen. Daarnaast zijn Doetinchem, DVV en VVO erin 

gebleven en zijn de nieuwe Arnhemse clubs sterk. Er zitten 

geen zwakke broeders in, dus je kunt er niks van zeggen.” 

Toch heeft Selhorst er vertrouwen in. “We hoeven niks en 

met deze talentvolle groep zit er volop potentie in. We wil-

len elke wedstrijd winnen en daar gaan we elke week alles 

aan doen!” 

HOOFDTRAINER
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SEIZOEN 2022-2023 Bovenste rij van links naar rechts: Tom Groot Roessink, Daan Mennink, Max Bussink, Joost Lankheet (grensrechter), 
Ejo Elburg (keeperstrainer), Jesse Weustenenk, Jody Köhler, Luuk Heek.

Middelste rij van link naar rechts: Hans Groot Roessink (grensrechter), Bart Groot Roessink, Marijn van Haarlem, Roy Wolsheumer, 
Marvin Rutzerfeld, Mauro Wentink, Seije Elburg, Jochem Groot Jebbink, Siebe Meerlo, Jan Peter Ooms (teammanager).

Onderste rij van links naar rechts: Derk Stortelder, Sem Jansen, Rob Arends, Thomas Wolbrink (assistent-trainer), 
Vincent Selhorst (hoofdtrainer), Bas Koens (assistent-trainer), Mauro Ellenkamp, Teun Stortelder, Rick Beulink.

DE SELECTIE

PAX-1
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DE SELECTIE
IN HET SEIZOEN 2022-2023

Vincent Selhorst Cor PeitsmanThomas Wolbrink Bas Koens Nick Huitink

SELECTIE
Een aantal spelers heeft te kennen gegeven te stoppen of gaan in een lager elftal voetballen: Jesse Bulten, Joost Horstink, Jorn 

Groot Roessink en Max Gaertner . Nieuw in de selectie is Marijn van Haarlem, afkomstig van Terborg. Opvallend is verder de 

terugkeer van Jody Kohler.

ONDERSTAAND ALLE VOOR PAX 1 EN PAX 2 GESELECTEERDE SPELERS:

Jesse Ankersmit  (2002)

Stijn Ankersmit  (2000)

Rob Arends  (1991)

Rick Beulink  (1998)

Gerard Bloemendaal  (1986)

Max Bussink  (2000)

Sid Dieks  (1998 )

Seije Elburg  (1996)

Mauro Ellenkamp  (2003)

Bart Groot Roessink  (1990)

Tom Groot Roessink  (1989)

Marijn van Haarlem  (2003)

Luuk Heek (1999)

BEGELEIDING PAX 1

Hoofdtrainer: 

Vincent Selhorst  

Assistent-trainers: 

Thomas Wolbrink

Bas Koens

Keeperstrainer: 

Ejo Elburg

BEGELEIDING
Bij de selectie van Pax 1 hebben we afscheid genomen van assistent-trainer Kevin Egging en van leider Erik Gaertner. Bas 

Koens is toegevoegd aan de trainersstaf voor het eerste elftal. Piet Ooms wordt de nieuwe leider, een functie die hij al 

eerder heeft vervuld. 

Cor Peitsman is de nieuwe trainer van Pax 2. Nick Huitink is zijn assistent. Leiders bij dit tweede elftal zijn Roland 

Ankersmit en Marko Versteegen.

Leider:

Jan Peter Ooms

Leider en assistent-scheidsrechter:

Hans Groot Roessink

Verzorger:

Team Janssen van Dijke

Nick Huitink  (1980)

Robin Hulshof  (1988)

Bobby Huurneman  (1991)

Sem Jansen  (2004)

Thomas ten Kate  (1997)

Jody Köhler  (1984)

Jurre Lassche  (1999)

Thomas Luimes  (2003)

Joeri Mars  (1986)

Siebe Meerlo  (2002)

Daan Mennink  (1999)

Sander Peelen  (1982)

Gerard Reezigt  (1974)

BEGELEIDING PAX 2

Hoofdtrainer:

Cor Peitsman 

Assistent trainer:

Nick Huitink

Leiders:

Marko Versteege

Roland Ankersmit

Assistent scheidsrechter:

Jan Dijk

Melvin Rouwenhorst  (1996)

Wesley Rouwenhorst  (1994)

Marvin Rutzerfeld  (2004)

Derk Stortelder  (1990)

Teun Stortelder  (1991)

Kevin Teunissen  (1993)

Michael Teunissen  (1995)

Mauro Wentink  (2000)

Rinze Wissels  (1997)

Stijn Versteegen  (2002)

Jesse Weustenenk  (2000)

Roy Wolsheumer  (1990)

DE SELECTIE
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SEIZOEN 2022-2023 

DE SELECTIE

PAX-2 Bovenste rij van links naar rechts: Gerard Bloemendaal, Stijn Ankersmit, Jurre Lassche, Nick Huitink, Robin Hulshof, Ben Wijkamp.

Middelste rij van link naar rechts: Mark van den Brink (grensrechter), Rinze Wissels, Melvin Rouwenhorst, Jesse Ankersmit, 
Sander Peelen, Wesley Rouwenhorst, Kevin Teunissen, Cor Peitsman (hoofdtrainer).

Onderste rij van links naar rechts: Sid Dieks, Thomas Luimes, Joeri Mars, Stijn Versteegen, Thomas ten Kate.
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06 - 11 74 86 95 | RAADHUISSTRAAT 25, HENGELO

 DE KAPPER VAN BRONCKHORST

H A R E N  •  N A G E L S  •  M A K E  U P

 PROFESSIONELE OPLOSSINGEN 
ICT INFRASTRUCTUUR

  LAN • WIFI • ITV • INTERNET • TELEFONIE
BEVEILIGING •   BEELD & GELUID • UPS 

NOODSTROOM SYSTEMEN • ENZ.

  SERVER�WANDKASTEN • WANDGOOTSYSTEMEN
ZUILEN •   INVENTARISATIE • METEN

CODEREN • DOCUMENTEREN

NIEUW: Fusielassen & afwerken glasvezel op panelen

Voor uw supersnelle - stabiele LAN omgeving!
  

Tel: +31 6 53362230 |   Email: info@eddiedegier.nl
 WWW.EDDIEDEGIER-TOTAALSERVICE.NL
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Uw twee gespecialiseerde ondernemers

in nieuw- en verbouw.

Steentjes Verkeersschool 
06 - 519 680 95

www.facebook.com/
steentjesverkeer

Autorijlessen vanaf 16,5 jaar
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NAAM:

GEBOORTEDATUM:

SCHOOL:

HOBBY’S:

IN WELK TEAM SPEEL JE?

WAT IS JE POSITIE IN HET VELD?

WAT ZIJN JE STERKE/ZWAKKE PUNTEN?

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN VOETBALLEN?

VAN WELKE TRAINER HEB JE HET MEESTE GELEERD?

HOE GAAT HET DIT SEIZOEN?

FAVORIETE VOETBALCLUBS:

FAVORIETE MUZIEK:

FAVORIETE ETEN:

PAX VIND IK..

Jordy Achterstraat Femke Bloemendaal

Middenvelder Keeper

16 februari 2011 19 maart 2014

Ik heb een goed inzicht, 
maar moet nog wel fysiek sterker worden

Ik ben goed in keepen en minder goed in verdedigen

Pierson Rozengaardsweide

Het combinatievoetbal Dat mijn vriendinnen ook aan voetbal doen

Die heb ik niet Nederlandstalig

Voetbal Voetbal en zwemmen

Van mijn papa Hans Gerdo, Michelle en Christiaan

Pizza Kapsalon

JO13-1 Meisjes onder de 9

Dat gaat goed; vorig jaar zijn we kampioen geworden in de 
tweede klasse en daarna tweede in de eerste klasse 

Het wordt heel gezellig met alleen maar meisjes 

Ajax Ajax

Leuk! Leuk! 

ONDER DE 
LICHTMAST!
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“ HET IS LEUK  
OM JEUGDSPELERS  
IETS BIJ TE BRENGEN” 

UITGELICHT JEUGDTEAM

doen.” Zo ook in de staf, want Jansen kan er niet altijd bij 

zijn. “Ik werk onregelmatig in de horeca (bij Eetcafé Jansen 

en Jansen, red.) en train en speel bij het eerste elftal. Maar ik 

ben er natuurlijk zo vaak mogelijk.”

Jansen heeft een goed gevoel over het aankomende seizoen. 

“We hebben een leuk team met veel eerstejaars spelers dat 

voor een groot deel al een paar jaar samenspeelt. Ze kennen 

elkaar dus al goed en dat is een voordeel. Daarnaast zijn ze 

heel erg leergierig en willen ze echt voetballen. We trainen 

dan ook heel veel op de techniek en het positiespel. Dat 

gaat steeds beter. Ik denk dat we met de JO15-1 hoge ogen 

kunnen gaan gooien.”

Ondanks de aanvraag voor een hogere klasse, heeft de KNVB 

bepaalt dat het team in de derde klasse moet beginnen. 

“Dat is jammer, zeker omdat we in de voorbereiding al een 

paar keer ruim gewonnen hebben. We willen nu heel graag 

kampioen worden en richting de tweede klasse. Daarna nog 

het liefst een niveau hoger. Maar het doel blijft ontwikkelen. 

We hebben veel individueel talent en het zou mooi zijn als 

ze straks ook het eerste elftal gaan halen!”

Jansen loopt zelf al ruim tien jaar bij Pax rond als speler. 

“Ik heb jarenlang in de selectieteams gespeeld en dit jaar 

zit ik, als tweedejaars O19-speler, voor het eerst bij de 

hoofdmacht”, geeft hij aan. Sinds een paar jaar is hij ook 

trainer bij de jeugd. “Dit doe ik omdat ik sowieso iets wilde 

doen voor de club. Ik ben al jarenlang lid en vind dat ik dan 

ook wat terug mag doen voor de vereniging als dat mogelijk 

is. Training geven is dan heel erg leuk!”

Met al de nodige ervaring op zak staat er nu een mooie 

uitdaging bij JO15-1 te wachten. “Ik heb de mini’s getraind 

en heb ook de JO11 van oefenstof voorzien. Onlangs ben ik 

door de trainers Stefan Antink en Tom Dijk gevraagd om dit 

team mede te trainen. Als echte liefhebber kon ik deze kans 

niet laten lopen. Het is toch weer een niveau hoger. Samen 

met Max Gaertner, ook selectiespeler, hebben we dit seizoen 

een mooie en goede staf.”

“Het draait met de JO15-1 allemaal om de ontwikkeling van 

de spelers”, zo geeft hij aan. “Ook willen wij als staf een 

positieve omgeving bieden. Hier hamert hoofdtrainer Stefan 

ook erg op. We zijn immers een team en moeten het samen 

Een positieve ontwikkeling 

binnen de club is dat 

steeds meer jeugdteams 

worden getraind door echte 

clubjongens. Sem Jansen (18) 

is één van die jeugdtrainers. 

Hij staat dit seizoen mede 

aan het roer bij JO15-1.  

“Ik vind het leuk om de 

spelers iets te leren.”

DOOR TIM HULSHOF
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bouwbedrijf

B. Thüss B.V.
Slotsteeg 7

7255 LH Hengelo (Gld)
Tel 0575 46 28 10

M 06 2244 7040
info@bthuss

www.bthuss.nl

Voor nieuwbouw, 
verbouw en complete 
renovatie van  
uw woning

’t Normaalste café van de Achterhoek. 
‘t Angoan weert!

HANS SLOOT
Ruurloseweg 50 - 7255 DJ Hengelo (Gld) 

Tel. 0575-461871

SAMEN OP DE GOEDE WEG

2

ERS, architectuur met een menselijk gezicht.
Architectuur is een spel tussen vorm, functie en kleur, 
dat vraagt om een pragmatische aanpak voor plannen
op maat. Een specialisme dat bij ERS architecten 
optimaal is geautomatiseerd. Sober of uitbundig, 
het menselijk gezicht van ERS architecten staat garant 
voor een expressieve architectuur.

Stationsweg 25, 7061 CT Terborg   0315-323070
info@ers.nl    www.ers.nl

tel. 0575-467278 | Kieftendorp 11 | 7255 MG  Hengelo GLD
info@slotboomtweewielers.nl | www.slotboomtweewielers.nl

 Vakkundig advies - Reparatie 
Onderdelen en accessoires - Verhuur

JAN de WINKEL BV
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

BOS- TUIN EN PARKMACHINES

Hengelo Gld - Tel (0575) 44 16 88
Brummen - Tel (0575) 56 14 98

Bekijk de BEDRIJFSFILM van de Wopereis Groep, zodat je snel een 

indruk krijgt van hun dienstenpakket. Vrachtwagenchauffeur Rene, één van 

de verbindende factoren binnen de groep, neemt je mee op WopeREIS!
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SPONSOR

we enkele seizoenen hoofdsponsor zijn geweest en op het shirt van Pax 1 

hebben gestaan”, vertelt Gotink. “Het is een eer dat ik als clubman in zo’n 

positie terecht ben gekomen.” Naast de financiële ondersteuning zet het 

bedrijf ook hun expertise voor de club in. “Zo’n acht seizoenen geleden is de 

accommodatie gerenoveerd. Toen hebben wij met ons bedrijf een gedeelte 

van de installaties bij de douches en toiletten  gerealiseerd.”

Ook op het voetbalveld laat deze Pax-man zich inmiddels weer gelden. “Een 

paar jaar geleden zijn we met een aantal oud-eerste elftal spelers in een 

lager seniorenteam begonnen. We zijn vaak kampioen geworden en zelfs 

opgeklommen tot het derde elftal. Inmiddels voetbal ik al een aantal jaren 

in het 45+ team bij Pax. Lekker voetballen op de vrijdagavond tegen teams 

uit de regio.” Dat doet de begenadigd linkspoot inmiddels achterin het 

veld. Lachend: “Zoals dat wel vaker gaat, ben ik steeds meer naar achteren 

gegaan in het veld. Van linkshalf naar linksback”.

En ook bij De Graafschap speelt hij af en toe nog een wedstrijd. “Maar dan 

wel bij de Business Club. We spelen tegen de andere zakelijke teams en 

Gotink kwam net als veel Hengeloërs al vroeg in aanraking met de 

plaatselijke voetbalvereniging. “Al ben ik relatief laat begonnen”, 

geeft hij aan. “Ik ben pas in de D-jeugd lid geworden van Pax en ben 

al vrij vlot in het hoogste elftal van die leeftijdscategorie gekomen. 

Uiteindelijk heb ik alle selectie elftallen in de jeugd doorgelopen en 

ben ik via het tweede seniorenelftal in Pax 1 terechtgekomen. Dat 

was in de begin jaren negentig toen ze in de eerste klasse speelden. 

Dat was een hele mooie tijd. Maar mede door blessures en mijn 

studie ben ik na vijf jaar gestopt.”

Waar zijn voetbalcarrière op een lager pitje kwam te staan, zat zijn 

zakelijke carrière in de lift. “Ik ben medio 2000, als begin dertiger, 

mijn eigen bedrijf Gotink Installatie begonnen. Het was een logische 

stap om me met mijn onderneming als sponsor aan Pax te binden. 

Als lid is het mooi om de club op verschillende vlakken te steunen 

en betrokken te zijn. Zo hebben we op dit moment 

meerdere reclameborden en zijn we kledingsponsor 

van meerdere teams, zoals JO19-1 en het derde 

elftal. Zo zijn we als Hengeloos bedrijf ook goed 

zichtbaar en dat is mooi meegenomen!”

De naamsbekendheid van zijn onderneming is 

inmiddels groot en de reacties op zijn sponsoring 

positief. “Maar het meest trots ben ik op het feit dat 

Harald Gotink (53) is met zijn veelzijdige bedrijf Gotink Installatie al vele jaren een trouw en 

groot sponsor van Pax. Op verschillende manieren draagt hij zijn steentje bij. “Het is mooi dat 

ik als clubman de vereniging zo kan steunen.”
DOOR TIM HULSHOF

“ HET IS MOOI OM DE 
CLUB TE STEUNEN”

CLUBMAN EN SPONSOR HARALD GOTINK 
VAN GOTINK INSTALLATIE

BEDRIJFSGEGEVENS

Gotink Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo

T: 0314 625 121 

W: www.gotinkinstallatie.nl

komen op mooie plekken terecht. Met een 

beetje geluk mogen we zelfs in de stadions 

van de andere profclubs spelen. Dat is 

geweldig om mee te maken.” Ook de liefde 

voor een andere club komt terug. “Ik ben ook 

Feyenoord-fan en via contacten kon ik jaren 

geleden een oefenwedstrijd voor Pax op ’t 

Elderink tegen Oud-Feyenoord regelen. Ik 

vind het leuk om te organiseren en het is nog 

eens mooi voor de club ook!” 
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“  WE BEZORGEN  
DOOR WEER EN WIND!”

CLUBMENSEN

en als er een bezorger wegvalt, dan komt er probleemloos een 

vervanger. Iedereen ziet het belang van het vrijwilligerswerk in 

en draagt graag zijn of haar steentje bij.” Het gaat om een groep 

van ruim 20 vrijwilligers die gemiddeld 30 tot 40 clubbladen 

rondbrengen. In totaal 750 stuks. Met de auto, te voet en 

uiteraard ook met de fiets. 

Zo ook Goossens. “Ik bezorg in Dunsborg en Zelhem. Een 

uitgestrekt gebied. Ik verdeel de bezorging in feite in twee 

dagen. De eerste dag fiets ik in Hengelo en Dunsborg en de 

tweede dag ga ik richting Zelhem. Hier wonen nog veel (oud-) 

spelers en die zijn allemaal nog lid.” Dit is, naast het dorp 

zelf, één van de drie grote buitengebieden. “Gert Zuurveld 

bezorgt in Varssel en Vorden en Jozef Kleinstapel in Bekveld 

en Keijenborg”, zegt Ruiterman. “En in weer en wind, hè. Ik heb 

vaak genoeg een regenjas aan”, zegt Goossens. “Maar gelukkig 

heb ik een vaste route en gaat de bezorging sneller dan de 

eerste keren. Toen fietste ik wel eens verkeerd.”

De heren geven aan dit werk nog graag lang te willen uitvoeren. 

“Het is nu nog maar drie keer per jaar dat de clubbladen worden 

verdeeld en bezorgd. Eerder met de Pax Praat was dit elke week”, 

zo zegt Ruiterman. “Dat was zó gezellig!”, aldus Goossens. “Elke 

woensdag gingen we met een grote groep samen inleggen. 

Onder het genot van een kop koffie en wat lekkers werden 

de prestaties van Pax doorgenomen en de laatste nieuwtjes 

verteld. Jammer dat dat er niet meer is. Die tijd komt niet terug, 

maar mooi dat er nog een Pax & Zo is. Zo lang het goed gaat, 

gaan we door met het verdelen en bezorgen!”

Fred Ruiterman en Jos Goossens zijn al jarenlang coördinatoren 

en bezorgers van eerst de Pax Praat en dan nu de Pax & Zo. 

“Over de Pax Praat is al veel gezegd en geschreven”, zo gaat 

Ruiterman van start. “Ruim vijftig jaar is dit blad bijna wekelijks 

verschenen met dank aan de inleggers en bezorgers. Zonder 

de initiatiefnemers tekort te willen doen, kan Herman Groot 

Wassink beschouwd worden als drijvende kracht van de 

Pax Praat. Hij stak duizenden uren in het clubblad.” Tijdens 

het 90-jarige jubileum van Pax werd het ‘unieke instituut’ 

opgeheven. Het resulteerde daarna wél in het prachtige boek 

’50 jaar Pax Praat’. 

Je zou verwachten dat er, in het digitale tijdperk waarin we nu 

leven, geen behoefte meer is aan een communicatiemiddel in 

de vorm van een nieuwsbrief of clubblad. Maar tegen de stroom 

in is er sinds 2018 een opvolger van de Pax Praat: een glossy 

tijdschrift onder de naam Pax & Zo. Dit clubblad verschijnt 

driemaal per seizoen en wordt kant en klaar door Mull2media 

geleverd. “De inleggers zijn dus niet meer nodig”, geeft 

Goossens aan. Ruiterman vult aan: “Maar dan zijn ze nog niet bij 

de leden, vrijwilligers en sponsoren. Onze secretaresse, Hannie 

Zweverink, houdt de bezorglijsten bij en dan gaat het naar de 

bezorgploeg.”

Ruiterman en Goossens zorgen, aan de hand van de 

bezorglijsten, dat iedere vrijwillige bezorger het voor hem 

of haar bestemde aantal Pax & Zo’s ontvangt. “De meeste 

bezorgers zijn al vele jaren actief, dus ook in de periode dat er 

wekelijks de Pax Praat werd bezorgd. Het is een hechte groep 

De Pax & Zo is inmiddels een bekend gezicht in de brievenbus van leden, vrijwilligers en sponsoren 

van Pax. Drie keer per seizoen wordt het clubblad door een groep trouwe vrijwilligers bezorgd. “Zo 

lang het nog goed gaat, gaan we door!”
DOOR TIM HULSHOF
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voegersbedrijf   R I E T M A N
gevelrenovatie

Voegersbedrijf Rietman 
Kreunenskamp 7

7255 WC Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 00 67

06 - 55331507

Hans Rietman

Everhardinkweg 5, 7021 MP Zelhem l tel. 0314-645742 l 
mob. 06-53362300

info@deheesterhof.nl l www.deheesterhof.nl

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor  

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft  
alles onder één dak.

Arci Steenderen
J.F. Oltmansstraat 1, 7221 NA Steenderen
Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld
T (0575) 45 19 78 Steenderen
T (0575) 54 97 68 Warnsveld
I www.regiobank.nl

Meerweten?Kom langs of belvoor eenafspraak.

WORD SPONSOR 
BIJ PAX!
Er zijn bij Pax vele vormen van sponsoring 
mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de sponsorcommissie via 
sponsoren@paxhengelo.nl. 
Wij maken graag een afspraak om de 
sponsormogelijkheden met u te bespreken.
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ERVARING.

DAT HEB JE 

OF DAT HEB 

JE NIE T.

+31 (0) 6 10 33 96 51

edward@wijkampwerkt.nl

nl. l inkedin.com/ in/ edwardwijkamp

@wijkampwerkt

wijkampwerkt

www.wijkampwerkt.nl  

Molenenk 4, 7255 AX Hengelo Gld 
Tel. 0575-461815
www.stajawapening.nl

STAJA 
WAPENING BV
(BETONSTAALVERWERKING, 
PREFAB EN BOUW)
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 Te Kiefte Architecten

A: Molenstraat 124
 7622 NG Borne

T: 074 - 266 24 30

W: www.tekiefte.nl

wenst iedereen een sportief en succesvol seizoen.
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Blessure? Kom naar het 

inloopspreekuur!

Iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur
     Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo (Gld.)

Kosteloze en vrijblijvende screening van blessures en 
klachten voor sporters van V&AV PAX. Meer informatie? 
Neem contact op met Jentha Fysiotherapie via 
tel. 0575-46 44 40 of kijk op www.jentha.nl.

Fysio- en manuele therapie
Sportfysiotherapie
Dry Needling
Echo- en Shockwavetherapie
Handfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
GeriatriefysiotherapieSchupstoel 5a     7201 CZ Zutphen     telefoon 0575 54 43 60

info@hairstylingmanon.nl www.hairstylingmanon.nl www.krullenknipkapper.nl

BLEEKSTRAAT 3 * 7255 XZ HENGELO GELDERLAND * 0575 – 46 13 40 * info@cafedejongenshengelo.nl

wwww.cafedejongenshengelo.nl

PresMag 2018-19.indd   8 04-10-18   12:08
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“ ZIE JIJ OOIT NOG  
IEMAND 40 JAAR IN  
EEN BESTUUR ZITTEN?” 

zich op bij een leider die ze kenden. Via hen kwam het dan 

bij mij terecht, want ik moest in orde maken dat die spelers 

konden voetballen.”

Ging voorheen alles schriftelijk en via post en telefoon, 

tegenwoordig gaan vrijwel alle contacten met de KNVB 

digitaal, via mail, website en app. “Als jij vanochtend zegt dat 

je morgen wil voetballen, dan maken we dat vanmiddag nog 

voor elkaar”, aldus Groot Wassink, die door de jaren heen 

weinig moeite heeft gehad met de digitalisering. “Doordat 

ik in de administratie werkte, kwam ik al redelijk vroeg met 

computers in aanraking”, verklaart hij. “Dat is daarna altijd 

een voordeel geweest.”

Zelf voetbalde hij ooit één wedstrijd in de hoofdmacht van 

Pax. “Een bekerwedstrijd, ze kwamen spelers tekort”, vertelt 

de clubman daar zelf over. Verder speelde hij in de lagere 

elftallen. Zijn werk in de administratie leidde ertoe dat hij al 

op zijn 27ste zitting nam in het bestuur, zijn vaardigheden 

kwamen binnen de club goed van pas. Groot Wassink was in 

totaal 41 jaar bestuurslid. “Ik heb hier jubilea meegemaakt 

die nooit iemand meer gaat meemaken”, stelt hij. “Zie jij ooit 

nog iemand 40 jaar in een bestuur zitten?”

Naast vrijwilliger op vele vlakken was Groot Wassink ook 

trouw supporter. Bij wedstrijden van het eerste elftal 

ontbrak hij zelden of nooit op de tribune, uit en thuis was hij 

erbij. Dat laat zijn gezondheid niet meer toe. Uitwedstrijden 

bezoekt hij de laatste jaren niet meer en ook de wedstrijden 

op sportpark Het Elderink moet hij steeds vaker aan zich 

voorbij laten gaan. Toch volgt hij Pax nog altijd op de voet. 

Via Facebook houdt hij clubgenoten op de hoogte van 

tussenstanden, uitslagen en wedstrijdprogramma’s.

Sinds het voorjaar van 2020 woont Groot Wassink in 

woonzorgcentrum De Bleijke. Het bevalt hem er goed. 

Hij volgt er in alle rust de Tour de France en het voetbal, 

doet er mee aan gemeenschappelijke activiteiten en zit 

er al in vrijwel elke bewonerscommissie, want vijftig jaar 

vrijwilligerswerk bij de plaatselijke voetbalvereniging is 

bepaald niet onopgemerkt gebleven. Met een lach: “Ze 

weten me heel snel te vinden.”

Wat hij bij Pax allemaal gedaan heeft? “Ha, je kunt beter 

vragen wat niet…”, zegt Herman Groot Wassink. Dat is 

waar, want de bijna eindeloze lijst van taken die hij binnen 

de club vervulde, gaat alle kanten op: van jeugdleider tot 

grensrechter, wedstrijdsecretaris, penningmeester, leider 

van het eerste elftal en man van de ledenadministratie. En 

dan was Groot Wassink ook nog eens jarenlang betrokken 

bij de totstandkoming van de Pax Praat, hij was de laatste 

hoofdredacteur van het clubblad dat in 2018 ophield te 

bestaan. 

Nu doet de 78-jarige definitief een stap terug. Hij zet een 

punt achter zijn werkzaamheden voor Pax. Met pijn in het 

hart, maar – zo zegt hij – een keer is het mooi geweest. 

Zijn rol binnen de club breidde door de jaren heen steeds 

verder uit, al haalde Groot Wassink veel voldoening uit de 

gezelligheid die hij ervoor terugkreeg. “Ik was vrijgezel en 

wilde wat te doen hebben”, vertelt hij. “Dan is het al snel 

van: ‘Kun je dit niet doen? Kun je dat niet doen?’ Je begint 

ergens aan en voordat je het weet, ben je verkocht.”

De laatste jaren was hij vooral druk op de achtergrond. 

Met de ledenadministratie, een taak waarvan veel mensen 

geen idee hadden dat Groot Wassink deze al sinds jaar en 

dag op zich nam. Hij werkte op de administratie bij Wedeo 

in Doetinchem. “Daarnaast was ik regelmatig veertig uur in 

de week bezig voor Pax”, klinkt het. “Zat ik ’s avonds op de 

computer de zaak bij te werken. Vaak gaven nieuwe leden 

Na ruim vijftig jaar heeft Herman Groot Wassink (78) zijn taken als vrijwilliger 

bij Pax neergelegd. Het is het einde van een tijdperk.  

CLUBMENSEN

DOOR LUUK STAM
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“In die periode kreeg ik verkering met de dochter van Jan 

en Leny Wolbrink, Rianne. In hun café kwam ik natuurlijk in 

aanraking met Pax”, zo vertelt hij. “Ik ging eens kijken tegen 

WVC en werd vervolgens door Gerard Kaak gevraagd om 

mee te doen. Toen heb ik de overstap naar Pax gemaakt. Ze 

speelden in de derde klasse en ik moest wel even een stap 

terugdoen qua niveau. Maar ik kwam terecht in een goed 

team en samen hebben we de eerste klasse gehaald. We 

hadden veel voor elkaar over en speelden voor veel publiek. 

Een gouden tijd!”

Als hangende spits pingelde hij vele tegenstanders dol. “Ik 

was vrij technisch en kon een bal goed bij me houden. Maar 

ik was eigenzinnig en gaf geen bal af. Tot ergernis van mijn 

teamgenoten. Ook was ik niet altijd fanatiek en mentaal 

sterk. Dat is jammer, want ik had er meer uit kunnen halen 

denk ik.” Toch staan er titels in de derde en tweede klasse en 

een verloren bekerfinale (2-0 tegen Vitesse 2) op zijn erelijst. 

“En een gewonnen bekerfinale met Pax 8. Die wonnen we 

van Zelhem, het team van Henk Bloemers.”

Ruim zes jaar was hij niet meer op sportpark ’t Elderink 

geweest, maar bij binnenkomst op het complex voelt 

Van Duijnhoven zich direct weer thuis. “Ik heb hier in 

verschillende periodes toch ruim 25 jaar gespeeld. Bij Pax 

heb ik ook veel plezier gekend en diverse hoogtepunten 

meegemaakt.” Dat hij nog niet vergeten is, blijkt wel als 

hij die avond diverse bekenden van vroeger tegenkomt 

en gezellig bijpraat. “Met Ejo Elburg en Bas Koens heb ik 

jarenlang samengespeeld en een leuke tijd gehad. Goed om 

ze weer eens te zien.”

Van Duijnhoven woont inmiddels afwisselend in Ruurlo en 

Bergen (Noord-Holland). “In die laatste plaats woont mijn 

vriendin. Daar voetbal ik vaak op het strand. Het is wel op 

recreatief niveau, maar wel geweldig om te doen. Verder werk 

ik als GGZ-specialist in onder meer het Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix in Winterswijk. Hierbij motiveer ik mensen 

met een verslaving. Wel ironisch, aangezien ik tijdens 

mijn eigen voetbalcarrière zelf enorm gemotiveerd moest 

worden.” Naar eigen zeggen verliep deze namelijk met ups 

en downs. 

“Als geboren Brabander kwam ik op jonge leeftijd in 

Wichmond terecht. Ik voetbalde bij Socii en zat op school 

in Warnsveld. Daar ben ik vervolgens ook op hoger niveau 

bij de Warnsveldse Boys gaan spelen. Vervolgens kwam ik al 

op 17-jarige leeftijd bij de selectie van Be Quick in Zutphen, 

die destijds op hoog niveau speelde. Ik gold als groot talent, 

maar was niet de makkelijkste als persoon. Toen ik een keer 

wissel stond, besloot ik thuis te blijven. Dat werd door de 

trainer niet in dank afgenomen. Dat was het begin van het 

einde daar.”

Twan van Duijnhoven (57) stond niet alleen bekend als een grote belofte bij Pax, maar ook als 

een enorme pingeldoos. “Ik maakte niet alleen mijn tegenstanders gek, ook mijn teamgenoten. 

Geen bal gaf ik af.”
Een paar andere conflicten binnen de vereniging en een 

verkeerd afgelopen caféovername leidde zijn vertrek uit 

Hengelo en bij Pax in. “Ik keerde terug naar Zutphen en ging 

ik bij Be Quick en AZC in de lagere teams spelen. Daarmee 

moest ik nog wel eens pikante wedstrijden tegen Pax 

spelen.” Maar hij kijk positief terug op die tijd. “Ik heb met 

prima trainers en goede spelers, zoals Wilbert Grotenhuys 

en Harald Meerlo, mogen werken. Ook ben ik nog twee jaar 

jeugdtrainer geweest van mijn zoon. Dat heb ik met veel 

plezier gedaan.”

De club Pax en het eerste elftal in het bijzonder volgt hij 

dan nog op de voet. “Ik kijk altijd wat ze op zondag gemaakt 

hebben en ik spreek af en toe nog met teamgenoten uit die 

tijd.” Want het voetbal staat nog steeds centraal in zijn leven. 

“Ik ben en blijf een echte voetballiefhebber. In mijn goede 

dagen was ik wel zes dagen in de weer met het spelletje. Nu 

is dat iets minder. Al voetbal ik dus nog op het strand, maar 

ook in de zaal in Lichtenvoorde. Dus ik pingel nog steeds”, 

besluit hij lachend.

TWAN VAN 
DUIJNHOVEN 
PINGELT NOG STEEDS

UIT HET OOG

 DOOR TIM HULSHOF
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Frederiks mannenmode
Spalstraat 7A
Hengelo Gld.
www.frederiksmannenmode.nl

ELKE WEEK NIEUWE ARTIKELEN 
IN ONZE WINKEL en  WEBSHOP.
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Plantsoenstraat 75,  Doetinchem, tel.: 0314 - 332491
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HypotheekNet. Altijd het dichtst bij de beste hypotheek
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Partyverhuur Tocaja is dé specialist 
op het gebied van party- en 

horecabenodigdheden en tentenverhuur. 
Kijk op: partyverhuurtocaja.nl 

voor de mogelijkheden!

“LEEMREIS”
é - Restaurant - Bar - annex Slijterij

Wij verzorgen in diverse mogelijkheden 
uw Bruiloften, Recepties en Partijen.

Gespecialiseerd in warme en koude  
buffetten in sfeervolle zaal (20 t/m 250 personen).

Fa. Visser Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 46 1274 / Fax 0575 - 46 4730

E-mail: hotelleemreis@vodafonethuis.nl

2 biljarttafels

Caf
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 Nijverheidsweg 2 Hengelo Gld.

Tel. (0575) 462511

www.arendsen-hengelo.nl

 Kerkstraat 2 Hengelo Gld.

Tel. (0575) 464190

www.arendsen.enorm.nl

Installatiebedrijf Arendsen levert als 

full-service installatiebedrijf professioneel 

installatiewerk voor nieuwbouw, verbouw 

en onderhoud. Tevens specialist voor leef-

bestendig duurzaam wonen, sanitair en 

waterontharders

 ENORM-Arendsen biedt een ruim assorti-

ment voor iedere klus: gereedschappen, 

bevestigingsmaterialen, ijzerwaren,

hang- en sluitwerk, elektra materialen, 

klimmaterialen. Sleutelmachine, ook voor 

e-bike, klaar terwijl u wacht.

Uw professionele 
partner voor alle 

techniek in en rond 
uw woning

www.gotinkinstallatie.nl

Thuis nét zo
lekker douchen 

als bij
Pax Hengelo?

AANGESLOTEN BIJ:

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

WWW.PAX-EN-ZO.NL


