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

VEERTIEN MINI’S MAKEN WEKELIJKS 

KENNIS MET HET VOETBALSPELLETJE

“Het draait allemaal om 
ontwikkelen en plezier maken”

“Mijn producten worden 
zelfs bij AZ gebruikt”

SPONSOR HAVERZO VALT OP

 MET ZIJN PAARDENBALSEM

DAMESVOETBAL SPEELT EEN HEEL 

BELANGRIJKE ROL BIJ PAX

“Waar zie je nog twee 
vrouwenteams?”

“Ook in Canada is de liefde 
voor Pax altijd gebleven!”
HANS WINKELMAN BLIKT TERUG OP 

ZIJN TIJD IN HET EERSTE ELFTAL



 

COLOFON
Heb je vragen, complimenten of klachten over de inhoud 

van de Pax & Zo? Mail dan naar clubblad@paxhengelo.nl. 

Bij vragen en/of opmerkingen over de vormgeving, kun je 

mailen naar info@mull2media.nl. 

WWW.PAXHENGELO.NL
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“Van GOMA krijg ik de ruimte en 

vrijheid om op zoek te gaan naar waar 

de klant écht blij van wordt en hoe wij 

daar beter op aan kunnen sluiten. Ik 

kijk niet alleen naar het product zelf, 

maar ook hoe we de processen en 

het gebruik van de producten kunnen 

blijven verbeteren.”

TOM KREUNEN
34 JAAR | MANAGER OPERATIONS BIJ GOMA

“BIJ GOMA HAAL 
JE HET BESTE 
UIT JEZELF.”
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VOORWOORD & INHOUDSOPGAVE  

OP NAAR MOOIE TIJDEN!

Beste mensen,

Het is begin 2023 dat ik dit voorwoord voor deze uitgave van de Pax & Zo op papier zet. Een zeer woelig jaar ligt achter ons. Wat het nieuwe jaar ons zal 
brengen, is nog maar de vraag.

Hoe was dit 100 jaar geleden? In 1923 kwam de naoorlogse periode (WOI) ten einde en sloeg de stemming om naar wat de roaring twenties zouden 
worden, op weg naar de crash weer vijf jaar later. Een bewogen tijd. In dit tijdperk zag ook Pax het levenslicht. De club werd op 9 juni 1928 opgericht 
onder de naam Hercules. Deze naam werd in 1929 echter al gewijzigd, omdat het anders niet mogelijk was om de club in te schrijven bij de competitie. 
Namen als Hengelo, HVV en DOS werden, om soms onduidelijke redenen, afgekeurd door de bond. Het werd uiteindelijk Pax. Deze clubnaam is afkomstig 
van secretaris en schoenlapper Paul Pleunis die voorstelde om de naam van een schoenpoetsmiddel – Pax – te gebruiken. 

De club heeft in die 95 jaar al vele stormen doorstaan en gaat vol goede moed richting het eeuwfeest in 2028. In de bijna 55 jaar die ik als lid heb mogen 
meemaken, heb ik Pax zien groeien en bloeien, ups en downs meegemaakt, gelukkige en verdrietige momenten meegemaakt. De club Pax speelt een 
grote rol in het leven van mij en vele anderen in Hengelo en omgeving. Ongeacht hoe de sportieve prestaties dan ook mogen zijn. 

Het verleden en de geschiedenis moeten we goed bewaren en koesteren, maar we moeten ook vooruitkijken richting 
de toekomst. 2028 lijkt nog ver weg, maar is binnen handbereik. Wat er op de weg ernaartoe gaat gebeuren, weet 
niemand. Maar Pax is en moet de club blijven waar eenieder, van jong tot oud, van arm tot rijk en van klein naar 
groot, zich op zijn of haar gemak moet voelen en waar we verbinding met elkaar zoeken. Samen zullen we de club 
verder moeten ontwikkelen. Hierbij moeten we niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan het samenwerken 
en mogelijk samengaan met andere clubs. Dit zal vragen en weerstand opwekken, maar daaraan zullen we niet 
ontkomen. De wereld verandert en daarin moet Pax mee. Een mooie uitdaging ligt voor ons! 

Daarnaast willen we zoveel mogelijk voorkomen dat, als gevolg van de stijgende lasten, de contributies 
sterk zullen stijgen. We moeten ervoor zorgen dat er geen mensen in de situatie terechtkomen dat ze 

moeite krijgen deze contributie te voldoen. Het uitgangspunt van het bestuur is dat iedereen bij Pax 
moet kunnen blijven voetballen. Waar nodig kunnen wij helpen met het vinden van de weg naar 

bestaande regelingen. 

Op naar mooie tijden voor Pax en voor jullie allemaal! En uiteraard veel leesplezier met 
deze Pax & Zo.

Met sportieve groet,

Bertus Menkveld
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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
PRACHTIG RESULTAAT GROTE 
CLUBACTIE DOOR MO20!
Het MO20-team van Pax heeft op woensdag 2 november 

de verkochte loten van de Grote Clubactie verwerkt.

MOOIE VOETBALPOTJES OP 
KARELS KERSTTOERNOOI
28 december kon het Karels kersttoernooi weer van start gaan 

voor de jeugd van Pax. In Sporthal de Kamp trapten de mini’s 

om 9 uur af in hun Champions League-tenue. Voor hen de eerste kennismaking met dit 

jaarlijkse toernooi. Als aandenken, was er voor hen een mooie medaille.

Daarna traden de MO8, JO8 en JO9 aan en in de middag de JO10, JO11 en JO13. Dit leverde weer mooie potjes voetbal op. De winnaar 

ontving een grote mars, de rest een kleine mars. Dat is traditie! De kinderen hadden er plezier in.

Karel Kuipers, de grote drijvende kracht achter dit toernooi, was aanwezig om de jeugd van Pax te zien voetballen. Hij heeft dit 32 jaar 

georganiseerd en genoot zichtbaar. Nu zijn er moeders die het jeugdbestuur ondersteunen dit toernooi te organiseren en het samen met 

hulp van ouders tot een succes te maken. Dank aan allen die hebben geholpen!

SUCCESVOLLE KERSTVERLOTING 
DOOR DE JUNIOREN VAN PAX!

ACTUALITEITEN

Zaterdag 17 december zijn de junioren van Pax voor de 43e langs 

de deuren gegaan voor de traditionele kerstverloting. Sommige 

teams gingen zelfs gekleed in kersttruien het dorp in. Overal 

zag je rode kerstmutsen door de straten gaan.

De mensen waren enthousiast en kochten in groten getale loten! Vele flessen wijn, chocolade, 

kerstbroden, varkenshazen en rookworsten werden gewonnen. Er is voor een totaalbedrag van 

€ 3.500,- aan loten verkocht. Een heel mooi resultaat dat, na aftrek van de gemaakte kosten, 

volledig ten goede komt aan de jeugd van Pax. Bedankt AH Wansink en alle kopers van de loten. 

En natuurlijk dank aan de verkopers en de organisatie.

HOOFDPRIJS NIEUWJAARSLOTERIJ 
GESCHONKEN AAN CLUB VAN 50
Tijdens de nieuwjaarsreceptie was er weer een fantastische loterij welke ge-

heel verzorgd was door Pax Vrouwen 2. Super geregeld dames!

De hoofdprijs, een cheque ter waarde van € 250,- van De Spannevogel is gewonnen door het combinatieteam Pax 35+ en 

Pax 3. De cheque wordt door dit combinatieteam geschonken aan de Club van 50 om hier wat moois voor de club van te 

kopen. Mannen, super bedankt.

De afgelopen maanden hebben we meerdere oproepen gedaan om een waardig 

opvolger te vinden voor Herman Groot Wassink. Herman heeft na een lange reeks van 

jaren besloten zijn werkzaamheden voor het wedstrijdsecretariaat te beëindigen. 

VACATURE WEDSTRIJDSECRETARIS VOOR 
DE SENIOREN VERVULD

Het viel niet mee deze opvolger te vinden. We hebben veel waardering voor Michel Nijenhuis dat hij zich heeft 

gemeld om deze taak op zich te nemen. De komende tijd zal Monique Bruil hem inwerken, zodat zij zich weer 

volledig kan richten op het wedstrijdsecretariaat voor de junioren. 

Vele jeugdleden van de vereniging hadden weer hun beste beentje 

voorgezet en zijn actief langs de deuren gegaan voor de verkoop van 

de loten. Dit keer kon er met een QR-code worden gewerkt of nog 

op de “oude” manier met pen en papier. Ieder boekje moet in het 

systeem van de organisatie verwerkt worden zodat Pax daar weer 

een mooi bedrag aan overhoudt.

De loten die nog met pen en papier verkocht waren, werden 

dus in het systeem verwerkt waarbij diverse gegevens 

ingevuld moesten worden. Door het soms moeilijk te lezen 

handschrift was het onmogelijk om het juiste rekening 

nummer te achterhalen, wat natuurlijk erg zonde is. Toch 

heeft de verkoop een bedrag opgeleverd van € 4.101,-. Top!
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SPONSORCOMMISSIE

“Het was een zeer geslaagde activiteit”, zo geeft organisator 

Niels Wentink van deze avond aan. “Het is mooi om iets 

terug te doen voor onze trouwe sponsoren. Deze echte 

clubmensen zijn al vele jaren onze steun en toeverlaat. Wij 

kunnen altijd op ze rekenen en deze whiskyproeverij komt ze 

dan ook van harte toe.” Maar er zit nog meer in het vat voor 

de sponsoren. “Achter de schermen zijn we al weer bezig 

met andere leuke uitjes, zoals een voetbaltrip. Dat wordt 

vervolgd.” Uiteraard was er na afloop van de whiskyproeverij 

alle tijd en ruimte om met elkaar in contact te komen onder 

het genot van een hapje en een drankje. Het bleef in ieder 

geval nog lang gezellig!

De sponsorcommissie is altijd nog op zoek naar 

nieuwe sponsoren. Ben of ken jij iemand die de club 

financieel zou willen ondersteunen? Mail dan naar 

sponsoren@paxhengelo.nl of bel Remco Goossens op 

0641860182. Want alleen samen kunnen we dit mooie 

maatschappelijke doel/samenzijn blijven voortzetten. 

Alvast bedankt! 

Nadat Niels Wentink namens de sponsorcommissie alle 

aanwezigen van harte welkom heette, werd de nieuwe 

promofilm van Pax 1, met in de hoofdrol de drie nieuwe 

sponsoren en de selectie, vertoond. Deze werd met veel 

enthousiasme ontvangen en kon rekenen op veel applaus van 

de sponsoren. Bertus Menkveld van de sponsorcommissie 

geeft aan: “We zijn zeer blij dat deze drie mooie bedrijven 

uit Hengelo, te weten Van Bentum Schoonmaak BV, Onstenk 

Meubelen en Harmsen Vakschilders, ons als hoofdsponsor 

en als kledingsponsoren steunen. Ook via deze weg willen 

we Rudie Kreunen nog bedanken voor het maken van deze 

mooie promofilm!”

Vervolgens was het de beurt aan Whiskyteacher Henri 

Goossen die voor een avond vol vermaak zorgde. Hij nam 

de sponsoren mee op een inspirerende reis langs de 

verschillende whiskylanden. Op ludieke en humorvolle 

wijze liet hij ze kennismaken met whisky en uiteraard werd 

er volop geproefd. Want volgens deze whisky connoisseur 

is whiskydrinken niet zomaar drinken: “Het is emotie 

gecombineerd met passie, doorspekt met het ultieme 

genieten.” Dat bleek tijdens zijn betoog vol historie, humor 

en kennis van land en volk. Uiteraard kon deze avond het 

voetbal, en in het bijzonder Pax, niet ontbreken en dat werd 

door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Zaterdag 5 november hebben ruim vijftig aanwezige sponsoren genoten van een 

gezellige whiskyproeverij in de kantine van Pax. Deze avond, georganiseerd door 

de sponsorcommissie van de vereniging, mag met recht een groot succes worden 

genoemd!

 DOOR TIM HULSHOF

WHISKYPROEVERIJ 
VOOR SPONSOREN 
EEN GROOT SUCCES!
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VERTROUWEN
met de nieuwe voetbalpiramide van de KNVB, die 

vanaf het seizoen 2024-2025 uit een stuk minder 

klassen zal bestaan. De nummers 12, 13 en 14 

degraderen direct, de nummers 9, 10 en 11 spelen 

nacompetitie. Op het moment van schrijven gaat Pax 

de winterstop in op plek 13. Er wacht nog een lang 

tweede deel van het seizoen, voor reddingsboeien 

is het te vroeg, maar de veilige haven dreigt uit zicht 

te raken.

Ook de laatste wedstrijd voor de winterstop ging 

verloren, uit bij FC Dinxperlo werd het 5-2. In de 

regionale krant stond het woord ‘rampscenario’ 

boven het artikel, wijzend op een mogelijke 

degradatie van Pax naar de vierde klasse. Toch zie 

ik dat niet gebeuren, want de krant meldde eerder 

ook dat trainer Vincent Selhorst ook volgend jaar 

aan het roer staat. Daaruit blijkt een vertrouwen 

dat ook op de ploeg zal uitstralen. Er is tijd om wat 

op te bouwen, om te groeien als team. En zoals een 

speler van FC Dinxperlo opmerkte: de derde klasse 

is een aparte competitie, iedereen kan van iedereen 

winnen. En heeft Pax de laatste jaren geen patent 

bemachtigd op het verslaan van hoogvliegers op 

de meest onverwachte momenten? De hoop is nog 

lang niet vervlogen.

Om meerdere redenen heb ik al een tijdje geen wedstrijden van 

Pax 1 meer bezocht. Met name vanwege de drukte rondom een 

voetbalwedstrijd, een middagje langs de lijn brengt voor mij te 

veel prikkels met zich mee. Voor de prestaties van de blauw-witte 

hoofdmacht ben ik dan ook vooral afhankelijk van de sociale media 

en van de krant. In die krant waren in het najaar van 2022 nogal wat 

weinig hoopgevende bewoordingen te lezen. Vooral de woorden na 

de 1-1 tegen Gendringen eind november bleven hangen.

Er was niet eens verloren, maar trainer Vincent Selhorst was 

tegenover een journalist van De Gelderlander glashelder geweest. 

Pax zat in een negatieve spiraal, de wedstrijd was ‘superslecht’ 

geweest. De reactie van de trainer van Gendringen sloot daar 

naadloos op aan. Zij – de spelers van Gendringen – waren beter, zij 

hadden moeten winnen. Ik was er niet bij geweest, maar het was 

me duidelijk dat Pax na twee keer 45 minuten voetbal op sportpark 

De IJsselweide de handjes flink mocht dichtknijpen met een punt. 

Dan was het ook nog eens het eerste punt in de maand november. 

Er was eerder die maand drie keer achter elkaar verloren. Uit bij 

Concordia Wehl en SML in Arnhem en thuis tegen FC Bergh. Het 

waren bepaald geen afstraffingen, vaak deden de uitslagen (2-1, 

3-2 en 2-3) zelfs vermoeden dat er meer mogelijk was geweest. 

Maar inderdaad: 1 punt in een maand vol voetbalweekenden is voor 

een ploeg als Pax met een schat aan ervaring in de derde klasse 

onder de maat en een reden tot zorg.

Daarbij komt nog dat er dit seizoen en ook volgend seizoen meer 

clubs degraderen dan normaalgesproken. Dat heeft alles te maken 

COLUMN

 DOOR LUUK STAM

JAAR
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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

09PAX & ZO  |  CLUBBLAD VAN V. & A.V. PAX HENGELO GLD



CLUBICOON

OOK IN CANADA 
IS DE LIEFDE VOOR PAX 
ALTIJD GEBLEVEN

Hans Winkelman was in de jaren tachtig een vertrouwd gezicht in de voorhoede van 

het eerste elftal van Pax. In 2006 emigreerde de Hengeloër met zijn gezin naar Canada, 

maar zijn blauw-witte hart is altijd blijven kloppen. 

DOOR LUUK STAM

SOMS BRAK 
NA ENKEL TWEE UUR 
SLAAP EEN NIEUWE 
VOETBALZONDAG 

AAN

Winkelman genoot dan ook van zijn tijd in Pax 1. Tussen 1980 en 

1989 was hij als typische linksbuiten niet weg te denken uit de 

Hengelose voorhoede. Hij stond bekend om zijn rushes langs de 

lijn, zijn kunststukjes en geintjes voor de bult, zijn verwoestende 

schoten uit de meest onmogelijke hoeken – ‘ja, ik had een aardig 

schot’ – en zijn Braziliaanse corners, met de buitenkant van de 

linkerschoen. “Dat waren vaak halve doelpunten”, zegt hij daar zelf 

over. “Ik legde ’m op de 6 meter, de bal draaide met veel effect naar 

binnen. En dan stond Hans Rouwen daar om ’m binnen te knikken 

of terug te leggen.”

Zelf maakte Winkelman zo’n 65 doelpunten voor de Hengelose 

hoofdmacht, maar veel vaker was hij aangever. Eerst in Pax 3, waar 

hij samen met diezelfde Hans Rouwen de voorhoede bemande. Die 

tandem fungeerde zo goed dat het tweetal het in 1980 in Pax 1 

mocht laten zien. Winkelman was toen al 24 jaar oud, al voetbalde 

hij al sinds zijn jeugd. “We hebben laat de kans gekregen, maar op 

het moment dat we die kregen, was het wel heel lekker”, blikt hij 

terug. Wat heet. Uit bij DVC in Didam won Pax met 4-6. Winkelman 

en Rouwen waren bij hun debuut verantwoordelijk voor vier van de 

Hengelose doelpunten.

Of het interview even kan wachten? Hans Winkelman (66) is 

met de auto onderweg voor een rit van 2.500 kilometer. En het 

mobiele bereik is in het uitgestrekte Canada vaak niet al te best. 

De voormalig speler van Pax 1 is eraan gewend, hij woont al 

meer dan zestien jaar in het immens grote Noord-Amerikaanse 

land, waar het steenkoud kan zijn. Toch is de liefde voor zijn 

oude dorpsclub nog altijd niet bekoeld, zo blijkt 

als de verbinding eenmaal tot stand is gekomen. 

“Ik volg Pax nog op de voet”, vertelt Winkelman. 

“Ik kijk hoe ze het doen in de competitie. En ik heb 

gezien dat Roy Wolsheumer heel veel doelpunten 

heeft gemaakt.”

Vanaf dat moment waren ze beiden vaste klant in 

het eerste elftal. Winkelman groeide uit tot één van 

de smaakmakers en maakte drie kampioenschappen 

mee. Van de vierde naar de derde klasse, van 

de derde na de tweede en vervolgens van de 

tweede naar de eerste klasse. Ook de na achttien 

strafschoppen gewonnen bekerfinale tegen 

Zwolsche Boys in 1984 was voor hem een absoluut 

hoogtepunt:  “Zij speelden hoofdklasse en waren 

amateurkampioen. Wij speelden derde klasse, maar 

wij wonnen. De sfeer die dag was geweldig!”

11PAX & ZO  |  CLUBBLAD VAN V. & A.V. PAX HENGELO GLD



PRESENTATIEMAGAZINE PAX 1 - SEIZOEN 2019-2020

PAX 1 BEDANKT ADVERTEERDERS EN SPONSORS VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

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

blessure?
kom naar het inloopspreekuur!

BLESSURE?
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Onstenk Meubelen  
Molenenk 20, Hengelo Gld. 
T: 0575 463153 

WWW.ONSTENKMEUBELEN.NLL

NIEUWE EN INRUILMEUBELEN
TEGEN AK-ZIE PRIJZEN!
www.AK-ZIEmEubElhAl.Nl

WAAR

MEUBELEN NOG  

BETAALBAAR ZIJN!

www.autobedrijfwassink.nl

TEL. 0575 46 12 62
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Voor al uw hovenierswerk & bestratingen!
HOVENIERSWERK | BESTRATINGEN | TIMMERWERK | TUINBEREGENING

TUINSERVICE ACHTERHOEK -  Kerkekamp 41, 7255 CN Hengelo
t: 06 - 14 388 223   e: info@tuinserviceachterhoek.nl  

w: www.tuinserviceachterhoek.nl

Willem van den Akker
Tel. 06 38 01 80 21
w.v.d.akker@live.nl

Eind jaren tachtig promoveerde Winkelman met Pax naar 

de eerste klasse, maar in die klasse speelde hij zelf maar 

één seizoen. In 1989 zwaaide hij af. “Omdat ik fysiek 

aan de latten was”, verklaart de oud-Hengeloër, die dat 

jaar in zijn vrije tijd een eigen huis bouwde en daarnaast 

geregeld nachtdiensten draaide in het ziekenhuis, ook in 

de weekenden. Soms brak na enkel twee uur slaap een 

nieuwe voetbalzondag aan. “Achteraf heeft me dat te 

veel energie gekost. Anders had ik misschien langer door 

kunnen voetballen.”

Toch was het ergens ook mooi geweest. Winkelman werd 

in de zomer van 1989 voor het eerst vader. In 2006 vertrok 

hij samen met zijn vrouw, drie zoons en een dochter naar 

Canada. Ze hebben er in de afgelopen ruim zestien jaar op 

verschillende plekken in het land gewoond. Het grootste 

deel van de tijd – zo’n vijftien jaar – in Whitehorse, een 

stad op zo’n anderhalf uur rijden van Alaska. Winkelman 

werkte er als echolaborant in het ziekenhuis. “Het is een 

interessant gebied, dichtbij de pool, maar meer ontwikkeld 

dan menigeen denkt”, klinkt het. “En Whitehorse is een 

goede, leuke stad, waar veel mensen willen wonen. Met 

veel artiesten, muzikanten en conferenties.”

Inmiddels zijn Winkelman en zijn vrouw gepensioneerd en 

wonen ze samen in Salmon Arm, een stad op zo’n vijf uur 

rijden van de veel zuidelijker gelegen hoofdstad Vancouver. 

Ze zijn opa en oma geworden, hun kinderen – twintigers en 

dertigers – hebben in Canada elk hun eigen weg gevonden, 

precies zoals het Hengelose gezin dat zestien jaar geleden 

hoopte. Het was niet Winkelman die het initiatief nam, 

maar zijn vrouw. “Zij wilde dit altijd al, een land met meer 

mogelijkheden, meer vrijheid”, vertelt hij. “Daar praat je 

dan lang over. Onze ouders waren overleden. Net voordat 

we 50 werden, hebben we gezegd: we gaan.”   

89 PAC

89 SHO

79 PAS

79 DRI

61 DEF

83 PHY

80
LB

H. WINKELMAN

De twee zijn nog altijd blij met die keuze. “Natuurlijk 

kost het tijd om te integreren”, vertelt Winkelman. “Je 

komt in een land met een andere cultuur, levensstijl, 

gezondheidzorg, onderwijs enzovoort, maar voor ons heeft 

het heel goed uitgepakt. We hebben hier in ruim zestien 

jaar zoveel interessante dingen meegemaakt, dat had 

ik niet willen missen. Al hebben we in Hengelo ook veel 

mooie herinneringen. De tijd bij Pax was heel leuk, steeds 

een klasse hoger, met veel publiek en een mooi team. En 

na afloop de gezelligheid bij Wolbrink. Die zondagen, daar 

denk ik nog heel graag aan terug.” 
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Bleekstraat 1D, 7255 XZ Hengelo
0575 - 701 000  info@bistrosmederij.nl   bistrodesmederij.nl
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Heeft tevens een verkoelend effect op vermoeide spieren.

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

Heverzo Harry Eppink
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MULL2MEDIA.NL

SCOREN MET 
ZICHTBAARHEID!

B I N N E N R E C L A M E  |  B U I T E N R E C L A M E  |  B E L E T T E R I N G  |  W E B D E S I G N  |  V O R M G E V I N G

Wij als reclamemakers bundelen onze krachten. We ontwerpen, 

produceren en realiseren. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf (weer) 

gezien wordt. Want zichtbaarheid is, volgens ons, één van de belangrijkste 

basisbehoeften voor een onderneming. Dus tijd om te scoren met 

aansprekende communicatiemiddelen. Van autobelettering tot drukwerk 

en van gevelreclame tot websites.
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CLUBMENSEN 

Droom
In het najaar kwam er een grote droom van Wolsheumer (32) 

uit. Zijn treffer tegen DVV in de derde klasse B betekende dat 

de spits van Pax de voormalig goalgetter Harold Meerlo (126 

goals) op de eeuwige ranglijst van de club gepasseerd was. 

“Ik besefte op dat moment dat ik historie had geschreven”, 

vertelt hij. “Toen ik vroeger bij het eerste elftal ging kijken, 

zag ik spelers als Henk Bloemers en Meerlo veel scoren. Toen 

dacht ik: ‘Dat wil ik ook’. Het is altijd m’n doel geweest om 

ooit topscorer aller tijden van Pax te worden en nu had ik het 

gehaald. Ik heb het m’n vader op z’n sterfbed beloofd, dus 

het was erg emotioneel.”

Sinds oktober heeft Roy Wolsheumer een uniek record in handen. Met 127 goals gaat 

hij de geschiedenis in als topscorer aller tijden van Pax. Daarnaast is hij al vele jaren 

jeugdtrainer bij de club, waarvan de laatste zes seizoenen van JO19-1. “Voetbal is 

m’n lust en m’n leven. Ik sta bijna elke dag op het veld en heb er alles voor over. Je 

kunt me wel een echt voetbaldier noemen!”

Trots
Wolsheumer is daarnaast erg trots om in het eerste van Pax 

te spelen. “Als klein jongetje wilde ik al in de hoofdmacht 

spelen. In de jeugd scoorde ik aan de lopende band en toen 

waren er wel enkele betaald voetbalclubs die interesse in 

mij hadden. Maar door mijn thuissituatie werd een echte 

overstap niet serieus en bleef ik bij Pax.” Dat heeft hem 

geen windeieren gelegd. Na de B-junioren maakte hij al 

de overstap naar de zijn gewenste eerste team. “Dat was 

het resultaat van hard werken. Daarnaast had ik goede 

teamgenoten en dito trainers. Naast het voetbal hebben ze 

mij ook echt discipline bijgebracht.” DOOR TIM HULSHOF

ROY WOLSHEUMER 
IS EEN ECHT 
VOETBALDIER!

OPLEIDEN EN 

PRESTEREN, DAAR 

GAAT HET BIJ MIJ 

OM ALS TRAINER

>>
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Boven van links naar rechts: Timo Peterse, Sil Jansen, Christiaan van Rijn, Jeffrey Lankhorst, Luca Wittebrood.
Midden van links naar rechts:  Jesse Weustenenk (leider), Lars Burghout, Micah Hoftijzer, Marvin Rutzerveld, 

Pepijn Ooms, Wessel Jacobs, Christiaan Jansen (assistent-trainer/grensrechter).
Onder van links naar rechts:  Martijn Wonnink, Lars Koens, Seije Elburg (assistent-trainer), Roy Wolsheumer 

(hoofdtrainer), Lars Zwaan, Ben Wijkamp.
Op de foto ontbreken:  Sem Jansen, Jasper klein Bleumink

Scoren
“Tegen Ruurlo scoorde ik meteen met een schot in de kruising 

en een stiftje”, zegt hij vol trots. “Inmiddels speel ik al vijftien 

seizoenen in de hoofdmacht. Wel met enkele tussenposes door 

een schorsing en een blessure. Ik brak in het tweede elftal m’n 

scheenbeen en was anderhalf jaar uit de running. Gelukkig is 

het goed gekomen.” En voor Pax, want hij scoorde inmiddels 

al vele goals op zijn bekende wijze. “Van de linkerzijkant naar 

binnen snijden, met rechts uithalen en de bal met vaart in de 

rechterbovenhoek zien verdwijnen”, zo geeft hij aan. “Dat blijf 

ik voorlopig doen. Ik ben nog topfit en aan stoppen denk ik nog 

zeker niet.”

Fanatiek
Hij is nog net zo fanatiek als in zijn eerste jaren als voetballer. 

“Ik wil gewoon presteren. Steeds wil ik mezelf uitdagen om 

de volgende mijlpaal te halen. Dat geldt helemaal na deze 

topscorerstitel. Nu is het mijn wens om 150 doelpunten voor 

Pax 1 te maken. Daarnaast zou nog een keer kampioen willen 

worden met het eerste elftal, dat is echt mijn allergrootste doel. 

Uiteraard wel in de derde klasse.” Dat moet dan gebeuren met 

teamgenoten die hij zelf opgeleid heeft. “Naast mijn werk als 

clubmanager bij Fitland in Doetinchem ben ik ook al vele jaren 

jeugdtrainer van JO19-1. Inmiddels hebben al zes of zeven 

spelers die ik getraind heb hun debuut gemaakt.” 

Trainer
Tijdens zijn opleiding Sport en Bewegen liep hij stage bij 

Pax A2 en dat zorgde dat hij direct besmet raakte met het 

trainersvak. “Dat waren dan wel mijn leeftijdsgenoten, 

maar ik vond het meteen fantastisch. Ik wilde het jaar 

erop gelijk een eigen team trainen. Dat werd de C2 en in 

mijn eerste jaar werden we direct kampioen. Geweldig!” 

Het jaar erop gaf hij al trainingen aan het B1-team. “Daar 

ben ik zes seizoen trainer van geweest. In die periode 

wonnen we in de nacompetitie met 5-3 van AVW ’66 

en promoveerden zo naar de hoofdklasse. Het was 

historisch voor de club en het mooiste wat ik tot nu toe 

als trainer heb bereikt.”

Toekomst
Inmiddels is hij bezig aan zijn zesde seizoen bij JO19-1. 

In de eerste klasse draaien ze goed mee met bijna enkel 

overwinningen. “Opleiden en presteren, daar gaat het bij 

mij om als trainer. Ik heb veel aandacht voor de spelers 

en probeer ze te blijven triggeren om beter te worden. 

Veel van die spelers zijn of worden mijn teamgenoten 

bij het eerste elftal. Dat geeft mij echt kippenvel!” Toch 

heeft hij besloten om na dit seizoen te stoppen als 

trainer. “Met pijn in m’n hart stop ik na veertien jaar. 

Het is voorlopig tijd voor wat anders. Maar ik heb wel 

ambities voor in de toekomst als trainer, dus ze zijn zeker 

nog niet van me af!”

>>

JO19-1
PSSSST. U WORDT IN DE GATEN GEHOUDEN.
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contact gebracht met Eskes en kon twee dagen later al meet-

rainen. “Als een nieuw lid zich aanmeldt, is altijd de vraag: 

welk seniorenteam kan nog een speler gebruiken?”, zegt de 

aanvoerder van Pax 7. “Wij zitten met blessures en we heb-

ben jongens die op uitzending gaan voor het werk en een 

deel van het seizoen moeten missen. We zijn nu met acht-

tien, maar we hebben elke week moeite om er voldoende op 

papier te krijgen.”

Nieuwkomer Elkin is met zijn 43 jaar de ‘opa’ van het team. 

“Ik vind het vooral erg gezellig, zie hier heel veel sociale 

dingen gebeuren”, vertelt de man, die vanuit Den Haag naar 

Hengelo verhuisde. “Daar heb ik acht jaar geleden voor het 

laatst gevoetbald. Mijn positie in het veld? Waar Peter mij 

neerzet, spits, rechts- of linksbuiten.” Ook de rol voor Remco 

Toonk is duidelijk: “Ik moet op het middenveld alles dicht-

lopen”, vertelt hij. “Al viel het conditioneel eerst nog wel 

even tegen, dat wordt steeds beter.”

De herfstzon scheen, er was een bedankje voor de sponsoren, en-

kele nieuwe spelers maakten hun opwachting én de volledige se-

lectie was in het nieuw gestoken. Pax 7 begon in het najaar van 

2022 vol vertrouwen aan een nieuwe voetbalseizoen. Niet zo gek 

ook, het team beëindigde het voorgaande seizoen als tweede in de 

stand. Toen speelden ze vooral tegen clubs uit de regio Zutphen. Dit 

seizoen gaat het de andere kant op, richting Doetinchem en Zeve-

naar. En daar blijkt de tegenstand net wat sterker. 

Daar is die eerste zondagochtend van oktober nog niemand mee 

bezig. Veel dank gaat er deze ochtend uit naar Hans en Toos Sloot 

van de Hengelose Vakgarage Sloot, al voor het dertiende seizoen op 

rij sponsor van dit team. Daarnaast krijgen ook Boyd Denkers (schil-

dersbedrijf Denkers), Mattijn Bosch (bierbrouwerij Berlewalde) en 

Niels Baakman (tekenbedrijf Baakman) een bedankje. Alle onder-

nemingen hebben een plek gekregen op het shirt, op een kledingtas 

of op een ballenzak.

Het leidt tot één en al vrolijkheid, tot nieuwe energie. “Dit voelt 

weer fris”, zegt aanvoerder Peter Eskes, wijzend op het blauw-witte 

tricot dat hij zojuist aan heeft mogen trekken. “Eén keer in de vijf 

jaar krijgen we nieuwe shirts, door corona heeft het 

nu wat langer geduurd. Dit is gewoon weer heel fijn, 

lekker Italiaanse stijl, dunne shirtjes. In de zomer is 

dat helemaal lekker. In de winter moeten we het nog 

even zien.”

Niet alleen de shirtjes zijn nieuw, de oplettende vol-

ger ontdekt ook enkele nieuwe gezichten in Pax 7, 

een echt vriendenteam dat ooit begon als Pax 11. 

Eén van die aanwinsten is dertiger Remco Toonk. 

“Bij Kleintje Kermis in het dorp ben ik benaderd 

door het scoutingsapparaat”, vertelt de voormalig 

motorcrosser. “Voor ik het wist stond ik op de foto 

en moest ik meedoen.” Het scoutingsapparaat? “Zo 

noemen we de groepsapp die we met een aantal 

teamgenoten hebben”, verklaart Eskes. “We zijn 

constant op zoek naar versterkingen.”

Een andere versterking is Elkin, hij meldde zich aan 

bij Pax, werd via het hoofd van de seniorenteams in 

IN FONKELNIEUWE 
SHIRTS STRIJDT 
PAX 7 OM ELK PUNT

Ze presenteerden aan het begin van het seizoen nieuwe shirts én nieuwe 

aanwinsten, maar het zevende elftal van Pax heeft het in de competitie 

tot op heden niet gemakkelijk. 

DOOR LUUK STAM

Met de twee nieuwe aanwinsten wordt de wedstrijd tegen 

OBW 5 deze herfstzondag met 3-2 gewonnen. Na afloop is 

er een aantal kratjes bier van de verschillende sponsoren. 

In de weken erna blijken de tegenstanders in de voor Pax 7 

nieuwe competitie geregeld een maatje te groot en moet-

en er heel wat doelpunten worden geïncasseerd. Tegen het 

Doetinchemse VIOD 5 krijgen de mannen er in november 

zelfs tien om de oren, het wordt 10-3.

Een week later hengelen ze in Angerlo desondanks de 

tweede driepunter van het seizoen binnen: 2-4. Daar komt 

in de laatste wedstrijd voor de winterstop nog een puntje bij 

tegen Etten 3. Het leidt tot een voorlopige negende plek in 

de rangschikking, al hebben heel wat teams een aantal wed-

strijden minder gespeeld. In de tweede seizoenshelft wacht 

voor Pax 7 dan ook een flinke uitdaging, maar aan de shirtjes 

zal het niet liggen.

UITGELICHT SENIORENTEAM
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NIEUWE WEBSITE 
VOOR PAX IS EEN MOOI 
ONLINE VISITEKAARTJE!

NIEUWE WEBSITE

Een hele vooruitgang, aldus Nijenhuijs. “Er is veel verbeterd. 

Ook is er nu ruimte voor de sponsoren binnen de club. 

Naast de vertoning van de bedrijfslogo’s is er ook een 

detailpagina per bedrijf. Zo krijgen zij de gewenste online 

aandacht.” Al sinds de livegang van de nieuwe website ziet 

hij het effect. “Uit de data zien we dat er ruim vierduizend 

unieke bezoekers per maand op de site komen. Met name de 

teampagina’s en verslagen ‘scoren’ goed. Daarnaast zijn er al 

ruim tien online aanmeldingen voor nieuwe leden van Pax. 

Dat is natuurlijk erg mooi”, zo geeft hij met trots aan. 

“Een heel verschil met toen ik met de verenigingssite van Pax 

begon”, aldus Franken. “Dat is al ruim twintig jaar geleden 

en wat dat betreft is er veel veranderd. Toen moest alles 

echt nog uitgezocht en zelf gemaakt worden. Het was echt 

heel veel codewerk. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden 

een stuk uitgebreider.” Nijenhuijs: “Dat kun je wel zeggen. 

Doordat alles technisch staat en automatisch met Sportlink 

gekoppeld is, hebben we er amper meer omkijken naar. 

Alleen als er vanuit de vereniging technische aanpassingen 

nodig zijn, voeren wij deze handmatig door.” 

Veel reacties op de nieuwe website hebben ze nog niet 

gehad, maar dat deert ze niet. Ze vinden het leuk om dit 

online project samen op te pakken. Nijenhuijs: “Na een paar 

jaar bij de selectieteams van Pax te hebben gezeten, ben ik 

zo’n drie jaar geleden gestopt bij de club. Vorig jaar ben ik, 

onder het genot van een biertje, door de voorzitter benaderd 

of ik wilde helpen bij de website: ‘Jij bouwt toch websites?’ 

Er waren wat wensen en ze gaven aan dat Leon (Franken, 

red.) wilde minderen. Dus zo kwam ik via mijn bedrijf weer in 

contact met de club en dat bevalt me tot nu toe uitstekend.”

“Nu komt hij weer wat vaker op de club”, zo lacht Franken. 

“Verder loopt de samenwerking tussen ons twee prima. We 

hebben zo’n vier jaar met elkaar gevoetbald bij de selectie 

en kennen elkaar dus goed. Daarnaast spreken we samen 

dezelfde online taal en dat maakt het makkelijker. Voor mij 

zelf ook erg fijn dat ik het niet alleen meer hoef te doen. Het 

staat nu.” Zijn er verder nog wensen? “Ik hield tot corona 

iedere week de Gouden Schoen Competitie bij de senioren 

nog bij. Dat is gestopt, maar ik zou het mooi vinden als 

iemand dat weer op zou pakken!”, zo besluit Franken.

Ondanks dat de vorige site er grafisch nog relatief goed uitzag, 

was een nieuwe wel vereist. “Vanuit de club kwam de wens 

om meer zelf te kunnen beheren”, zo steekt Franken (39), in 

het dagelijks werkzaam bij Frontis, van wal. “De oude website 

was echt maatwerk en technisch niet geschikt om zelf alle 

content te kunnen plaatsen en wijzigingen aan te brengen. 

Een kleine mutatie aanbrengen was al erg omslachtig. 

Daarom hebben we besloten om een nieuw online platform 

te realiseren. Deze is gebruiks- en mobielvriendelijk. En op 

deze manier natuurlijk toekomstbestendig.”

Dat wordt beaamd door Nijenhuijs (31). “In samenwerking 

met Bertus Menkveld en Hannie Zweverink van het bestuur 

hebben we alle wensen in kaart gebracht”, zo zegt de 

eigenaar van EGN Design. “Zo wilden ze zelf eenvoudig 

nieuwsberichten kunnen plaatsen, maar ook evenementen 

en documenten makkelijk zelf toevoegen. Daarnaast was het 

van belang dat nieuwe leden zich online kunnen aanmelden 

en ook dat wijzigingen van clubleden digitaal gemeld 

kunnen worden. Dat is inmiddels allemaal mogelijk met dit 

nieuwe systeem. En dit is in de toekomst nog uit te breiden.”

“Ook in het oog springend is de koppeling met Sportlink”, 

vertelt Franken. “Dit is het dataplatform waar de KNVB  

gebruik van maakt om te communiceren met alle 

verenigingen. Hiermee zijn bezoekers altijd op de hoogte. 

Denk aan de indeling van de competitie, de uitslagen 

en standen per team en bijvoorbeeld ook de afgelaste 

wedstrijden. Maar ook welke thuiswedstrijden er op de 

velden van Pax worden gespeeld, de indeling van de 

kleedkamers en wie de scheidsrechters zijn, is realtime op 

de website in te zien. Dit alles is automatisch gekoppeld op 

de teampagina’s.”

De vaste bezoeker zal het de laatste maanden ongetwijfeld opgevallen zijn: Pax heeft sinds augustus 

een nieuwe website! In samenwerking met het bestuur hebben Leon Franken en Erwin Nijenhuijs 

achter de schermen hard gewerkt aan dit online visitekaartje voor alle Pax-leden en alle liefhebbers 

van de club. 
DOOR TIM HULSHOF
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Vincent Selhorst blijft langer aan als trainer van Pax. De inwoner van Arnhem 

heeft zijn komende zomer aflopende contract met twee seizoenen verlengd. 

De Voetbaltechnische commissie is zeer content met het voortzetten van de 

samenwerking. 

“Vincent heeft een heldere voetbalvisie en kan dit goed overbrengen aan de spelersgroep. Daarnaast 

heeft Vincent oog voor het jeugdig talent binnen Pax en geeft hen de kans zich te ontwikkelen. Het 

doorontwikkelen van jeugdspelers is ook een van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende 

jaren”, aldus Gerard Reezigt van de Voetbaltechnische commissie van Pax.

Ook de samenwerking met Thomas Wolbrink wordt voortgezet. Reezigt: “Vincent en Thomas vullen 

elkaar goed aan en met Thomas hebben we daarnaast een echte clubman in de technische staf wat we 

als meerwaarde zien. Met deze stap hebben we al vroeg in het seizoen duidelijkheid gecreëerd over de 

technische staf. Hiermee kan de focus volledig op het verbeteren van de resultaten.”

PAX EN VINCENT SELHORST 
VERLENGEN SAMENWERKING

VOETBALTECHNISCHE COMMISSIE IN MEMORIAM 

In oktober 2022 is Jan Wuestenenk, voor velen 

het gezicht van kapsalon Wuestenenk, overleden.

Pax-man “in hart en nieren”
Tijdens het “knippen” werden vele Pax-verhalen verteld. Ook de opstellingen, de standen en de tegenstanders 

werden uitvoerig besproken. Kortom, het onderwerp c.q. gesprek van de dag ging vaak over Pax en het 

Hengelse gebeuren. De winkelramen waren altijd beplakt met opstellingen en uitslagen. Velen kwamen daar 

een kijkje nemen, vooral toen er nog geen computers waren. Het was er altijd druk en gezellig op de stoep 

bij Jan de Kapper.

Voetballer in Pax 1
Jan heeft in de jaren 50/60 van de vorige eeuw veel wedstrijden als linksbuiten in Pax 1 gespeeld. Het 

speelde veelal samen met onder meer Wim Boerman, Eddy Buunk, Wim Harmsen, Theo Michels en Gerrit en 

Jan Wijnbergen. Diverse kampioenschappen werden in die tijd behaald. Het grote doel, de KNVB, werd niet 

bereikt. Een bijzondere wedstrijd waarin dat had kunnen gebeuren, was in 1958 in een beslissingswedstrijd 

tegen Keyenburgse Boys. De winnaar van deze wedstrijd promoveerde. Pax stond bij de rust, op de Kruisberg, 

met 2-0 voor, maar werd in de tweede helft naar een 3-2 nederlaag gespeeld. De Boys promoveerden voor 

het eerst in haar bestaan, tot groot verdriet van de Pax-aanhang, naar de KNVB.

Consul van Pax
Na zijn voetbalactiviteiten werd Jan in 1977 consul van Pax en Keyenburgse Boys. Dit was in die tijd geen 

“lolletje”. Er waren toen nog strenge winters en bij weer en wind (om 07.00 uur) moesten vaak “riskante” 

besluiten worden genomen. Er waren geen PC’s en geen mobieltjes. Alles moest dus telefonisch geregeld 

worden! Jan verrichte deze job tot zijn 70e verjaardag. Hij moest toen volgens de regels van de KNVB 

(leeftijdslimiet 70 jaar), tot verdriet van Jan, stoppen.

Jan, bedankt voor alles wat je voor de vereniging hebt betekend.

Bestuur en leden Pax

Jan Wuestenenk (1936 – 2022) 
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UITGELICHT SENIORENTEAM

Damesvoetbal is populairder dan ooit. Ook bij Pax neemt het aantal vrouwelijke leden toe. 

Bijna iedere lichting heeft wel een damesteam en ook bij de senioren is er volop animo. “Waar 

zie je nog twee vrouwenteams?”
DOOR TIM HULSHOF

GEZELLIGHEID EN 
PRESTATIE GAAN HAND 
IN HAND BIJ VROUWEN 1 

Speelster Beau Buser van Pax Vrouwen 1 stelt dat het 

damesvoetbal bij de vereniging een belangrijke rol speelt. “In elke 

leeftijdscategorie is er een damesteam en bij de senioren hebben 

we in totaal 29 speelsters. Daarmee is Pax in de regio wel één 

van de grootste clubs qua vrouwenvoetbal”, geeft ze aan. “Maar 

het zijn er teveel voor maar één team, dus vandaar dat we met 

twee seniorenelftallen aan de competitie meedoen. Het eerste 

vrouwenelftal speelt in de vierde klasse en het tweede team op het 

vijfde niveau. We trainen en werken wel veel samen. In het tweede 

team trainen ze wel minder en zijn ze minder fanatiek, maar de 

samenwerking tussen beide teams is gelukkig erg goed.”

“Het afgelopen seizoen zijn er bij Vrouwen 1 helaas wel zes dames 

gestopt”, vult aanvoerder Rowan Stapelbroek aan. “Enkelen zijn 

moeder geworden, sommigen hadden het plezier in het spelletje 

verloren – mede door corona – en een paar 

speelsters zijn op vrijdagavond bij het 25+ team 

gaan spelen. Dat is erg jammer voor ons, maar hun 

goed recht. We hebben gelukkig wel een Onder 

20-team bij de meiden. Alleen zijn zij nog wel erg 

jong en is de stap naar ons seniorenteam te groot. 

Daarom zijn we wel op zoek naar versterking voor 

het eerste damesteam. Gelukkig merk ik wel dat de 

‘oude garde’ ons team, variërend van 18 jaar oud tot 

30+, wil helpen waar nodig.” 

Ontwikkeling

Trainer Gerdo Bruil van het eerste team is blij met 

deze saamhorigheid. “Dat typeert de dames wel”, zo 

vertelt hij. “Maar we hebben nu twaalf speelsters, 

waarvan twee keeperster. Dat is eigenlijk te krap. Het is 

wekelijks puzzelen en daarom hebben we nog wel vijf á zes 

dames nodig. Het is wel positief dat er veel jeugdspeelsters 

meetrainen. Door veel trainingen met ons mee te doen, hoop 

ik dat ze snel op het gewenste niveau komen.” Stapelbroek 

is van mening dat Bruil dit stimuleert. “De trainingen 

onder Gerdo Bruil zijn erg leuk. Ze zijn iedere keer zeer 

afwisselend, maar altijd met de bal. Heel erg leuk. Dat zorgt 

voor veel spelplezier en een hoge trainingsopkomst.”

Niet alleen de goede trainingen en de saamhorigheid 

zorgen voor een goede stimulans, ook de secundaire 

voorwaarden zijn flink vooruitgegaan. “We hebben een 

gezellig team en trainen twee keer in de week”, vertellen 

Buser en Stapelbroek in koor. “Ook hebben we nieuwe 

trainingskleding en nieuwe tassen via onze sponsoren 

Café De Zwaan, Slotboom Tweewielers en Tuinservice 

Achterhoek. We lopen er nu goed bij.” Dat past ook bij de 

ambitie van het team. Bruil: “Natuurlijk staan gezelligheid 

en plezier voorop, maar we willen wel iedere wedstrijd 

winnen. Ondanks dat we het nu niet makkelijk hebben in de 

competitie, weet ik zeker dat we snel gaan presteren!”

Pax Vrouwen 1 zoekt versterking
Het vrouwen- en meisjesvoetbal is de afgelopen jaren 

enorm gegroeid en ook bij Pax spelen er inmiddels veel 

vrouwen en meisjes in diverse teams. Helaas hebben een 

aantal vrouwen na vorig seizoen besloten te stoppen met 

voetbal in het eerste vrouwenteam. Dus zoeken de vrouwen 

van Pax 1 (VR1) versterking. 

Waarom Pax R1?

Vind je voetballen leuk, ben je op zoek naar een leuke én 

gezellige club en wil je graag winnen? Dan ben jij mogelijk 

een goede match voor Pax VR1! Bij dit vrouwenteam gaan 

gezelligheid en prestatie hand in hand. Het fanatieke team, 

onder leiding van Gerdo Bruil, bestaat uit speelsters van 18 

jaar tot 30+ en speelt in de vierde klasse veel derby’s tegen 

onder meer Keijenburgse Boys, Vorden, AZC en Basteom. 

Elke dinsdag en donderdag wordt er fanatiek getraind en de 

thuiswedstrijden op zondag zijn ‘pas’ om 11.30 uur.

Kom erbij!

Heb je eerder gevoetbald en wil je graag iedereen zondag 

weer aan de bak om de winst binnen te halen? Speel je bij je 

huidige vereniging niet en wil je graag weer minuten maken? 

Wil je twee keer in de week trainen met een gezellige groep? 

Of heb je geen ervaring en lijkt het je gewoon leuk? Dan ben 

je van harte welkom om ons team te versterken! Wij zorgen 

voor wedstrijdkleding, trainingskleding en spelerstassen. 

Daarnaast bieden we veel gezelligheid in de vorm van 

feestjes en een goede ‘derde helft’! 

Interesse?

Is jouw interesse gewekt? Neem dan contact op met Rachel 

Lentferink en Manon van Kampen via info@paxhengelo.nl 

en kom een keer meetrainen! Ook is het team nog op zoek 

naar een leider en een grensrechter. Ook zij kunnen zich bij 

hen aanmelden.
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NIEUW: Fusielassen & afwerken glasvezel op panelen

Voor uw supersnelle - stabiele LAN omgeving!
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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..

Luuk Ebbers Manuel Overveld

Middenvelder Middenvelder

28 juli 2013 26 januari 2015

Sterke punten: De bal veroveren en voorzetten geven
Zwakke punten: Keepen

Sterke punten: Schieten
Zwakke punten: Overspelen

Pierson school OBS Rozengaardsweide

De wedstrijden zelf! Samen voetballen met mijn vriendjes!

Die heb ik niet Snelle

Voetbal Voetbal en zingen

Bart Scheffer Dat zijn er meerdere: Christian, Rick en Sieben

Patat Patat en spaghetti

JO10-2 JO8-1

Het gaat heel goed: 
we hebben tot nu toe al 5 keer gewonnen!

De ene keer winnen we, de andere keer de tegenstander

Ajax Barcelona, maar ook Ajax!

Super leuk! De leukste voetbalclub van de Achterhoek! 

ONDER DE 
LICHTMAST!
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op de vrijdag, en later op woensdag, de jongste jeugd ging 

trainen op dribbelen, passen en trappen zag je direct effect. 

De trainingen hadden resultaat. Techniek is en blijft immers 

de basis van het spelletje. We hebben dat bij Pax een aantal 

jaar volgehouden, maar helaas is het doodgebloed. Maar ik 

weet dat veel spelers hier profijt van hebben gehad.”

Plezier
Ook deze woensdagavond straalt het plezier, onder toeziend 

oog van vele ouders en verzorgers, van de spelertjes op het 

pannaveld af. Na het tikspelletje gaan de jongens met de 

bal aan de slag. “De balvaardigheid staat altijd centraal 

bij de trainingen”, zo geeft Harmsen aan. “Vrijdagavond 

spelen we ‘Champions League’ waar alle teams in korte tijd 

“We zijn begonnen met zeven spelertjes, maar inmiddels staan er 

iedere week veertien jongens op het pannaveld”, zo vertelt trainer 

Jan van den Brink enthousiast. “De jongste is bijna vier jaar oud 

en de oudste is zes jaar oud. Zij hebben allemaal persoonlijke 

aandacht nodig en dat kan met deze aantallen prima. Gelukkig doe 

ik het niet alleen. Jeroen Harmsen assisteert mij twee keer in de 

week bij de trainingen. De focus ligt dan op dribbelen, passen en 

trappen. Ze moeten de baas over de bal worden. Daar begint het 

allemaal mee.” 

Techniek
Vijftiger Van den Brink weet waar hij over praat. “Ik ben al dik veertig 

jaar trainer en heb al diverse jeugdteams onder mijn hoede gehad”, 

geeft hij aan. “Bij Pax ben ik ook al ruim tien jaar in 

diverse functies werkzaam geweest. Zo heb ik onder 

meer de F1, D1 en C1 van de vereniging getraind. 

Ook heb ik hier techniektrainingen aan de jongste 

jeugd gegeven en zat ik in de scoutingscommissie. 

Maar ik heb ook bij andere clubs gewerkt. Zo heb ik 

bij VIOD de F-jes, E-tjes en C-tjes getraind en was ik 

bij SC Overwetering in Olst F-trainer en coördinator.”

Na een paar maanden in dienst te zijn geweest bij 

ZZC ’20 keerde hij dit seizoen terug op Sportpark 

’t Elderink. “Pax is een mooie club en met de jeugd 

werken is toch het mooiste wat er is. In de tijd dat ik 

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Althans, zo luidt het gezegde. Dat geldt ook voor onze 

voetbalclub Pax. Inmiddels zijn er zo’n veertien mini-pupillen, kortweg de mini’s, die elke 

woensdag en vrijdag kennismaken met het mooie voetbalspelletje! 

wedstrijdjes tegen elkaar spelen. Dan zijn ze bijvoorbeeld 

Bayern München, Barcelona of Liverpool. Dan krijgen ze 

ook echt de shirtjes van die ploegen aan. Dat is prachtig 

om te zien.”

“Dan is het echt genieten van fantastische acties, scherpe 

duels en mooie goals”, aldus Van den Brink. “Het draait de 

vrijdagavonden van half 7 tot 7 uur vooral om veel plezier. 

Langer moet het ook niet duren, want die spanningsboog 

hebben ze niet. De trainingen op woensdag duren dan ook 

niet langer dan drie kwartier.” Wanneer is zijn missie bij de 

mini’s geslaagd? “Als ze goed luisteren, ze leergierig zijn en 

ze zich steeds zelfstandiger kunnen redden. Dan draag ik ze 

met een gerust hart over aan de JO8-trainers!”

“  HET DRAAIT  
OM ONTWIKKELEN 
EN PLEZIER MAKEN!”

UITGELICHT JEUGDTEAM

 DOOR TIM HULSHOF
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Slotsteeg 7

7255 LH Hengelo (Gld)
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M 06 2244 7040
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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
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WIJ ZIJN TROTS OP AL ONZE SPONSOREN! 
Zonder jullie, geen Pax! Met name de drie nieuwe hoofd- en kleding-

sponsoren, Van Bentum Schoonmaak B.V., Onstenk Meubelen en 
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SPONSOR

eerder gebruikt”, lacht hij. Het was wel de start van Haverzo en de merknaam 

Blauwe Hempies. “Ik droeg eerder altijd een blauw shirt en mijn schoolvriend 

zei eens ‘Hey Blauwe Hempie!’”

Handel
Die naam gebruikt hij nog steeds in zijn advertenties. “Mensen kennen die 

naam. Het is voor velen vertrouwd. Zeker op de vele markten en braderieën 

waar ik vaak sta.” Zijn ster is rijzende want zelfs de spelers van AZ gebruiken 

zijn producten. “Goalgetter Kees Kist, winnaar van de Gouden Schoen in 1979, 

verkocht schoenen op de markt. Hij sprak me aan omdat op zoek was naar een 

middel die zijn blessures kon verhelpen. Dat werd dus de uiercrème.“

Dat hielp en Kist gebruikt inmiddels alle producten van Eppink. “Hij is een 

groot ambassadeur. Hij werkte toen voor AZ en introduceerde het daar. Veel AZ-

spelers gebruiken het nog steeds. Prachtig.” Maar het is niet de enige handel 

die hij bedrijft. “Ik verkocht videobanden aan huis en grammofoonplaatjes. 

Maar heb ook voor de verzekeringen en de krant gewerkt. Nu handel ik in van 

alles wat. De paardenmelkproducten zijn maar één van mijn activiteiten.”

Pax
Hoe is hij dan in Hengelo terechtgekomen en wat is zijn connectie met Pax? 

“Zo’n tien jaar geleden ben ik na een ‘gelukkige scheiding’ in Hengelo komen 

wonen. Een mooie plaats om te vertoeven. Door mijn handelsactiviteiten ben ik 

Passie
“Ik verkoop sinds 1966 alle producten van paardenmelk”, zo vertelt 

Eppink. “Denk aan pure, geconcentreerde melk, maar ook aan 

capsules, shampoos, crèmes en balsems. Het zijn goede producten 

die de huid en het lichaam ten goede komen. Ze zijn ook geschikt als 

pijnbestrijding. De capsules zijn bijvoorbeeld door gerenommeerde 

artsen voorgeschreven bij de behandeling van de Ziekte van Crohn. 

Het kalmeert de darm”, zo verzekert hij.

Vol passie vertelt hij over natuurlijke verzorgingsproducten en de 

veelzijdigheid van paardenmelk in het bijzonder. “Dat komt door mijn 

vader. Hij was een echt natuurmens en wist er werkelijk alles van.” 

Ook de sportgenen zijn doorgegeven. “Hij was een voetballiefhebber. 

Dat ben ik ook. Ik heb iets met voetbal en was groot fan van Johan 

Cruijff en Abe Lenstra. Voorbeelden zijn het, de ‘échte’. Ik heb ze live 

zien spelen. Ze hadden zo’n technisch inzicht, prachtig.”

Voetbal
“Zelf was ik ook een bovengemiddeld voetballer, al 

was het dan op amateurniveau”, is hij stellig. “We 

woonden in Haarlo en ben begonnen met voetballen 

bij het toenmalige SV DES, een katholieke club die 

later is opgegaan in Sportclub Eibergen. Die bestaat 

door een fusie (FC Eibergen, red.) ook niet meer. 

Mijn broer was ook een echt voetbaldier. Hij heeft 

jarenlang bij Sportclub Haarlo gespeeld en heeft daar 

met anderen nog de huidige kantine gebouwd.”

Zijn eigen voetbalcarrière kwam al vroeg ten einde. 

“Ik was vrij snel en kreeg eens een flinke schop tegen 

mijn knie. Daar had ik veel last van, maar ik ben ermee 

doorgelopen. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik 

moest stoppen. Had ik mijn eigen producten maar zelf 

Harry Eppink (75) van Haverzo is met zijn natuurlijke 

verzorgingsproducten van Blauwe Hempie een opvallende 

sponsor van Pax. Met name zijn advertenties voor 

paardenbalsem trekken de aandacht. “Het is een goed 

product, dat verzeker ik je.”
DOOR TIM HULSHOF

“ MIJN PRODUCTEN 
WORDEN ZELFS BIJ 
AZ GEBRUIKT”

BEDRIJFSGEGEVENS:

Haverzo
Kastanjelaan 21, 7255 AM Hengelo

T: 06 – 533 628 05  W: www.haverzo.nl

in een winkeltje in het centrum gekomen. 

Via-via ben ik gevraagd om sponsor in de 

toenmalige Pax Praat te worden. Ondanks 

dat ik al jarenlang adverteer, merk ik 

nog maar heel weinig respons vanuit de 

voetbalvereniging”, buldert hij.

“Ik wil nog zeker eens een keer komen 

kijken langs de lijn bij Pax. Voetbal blijft 

mijn spelletje en ik maak graag contacten 

met mensen. Maar door de vele markten 

en braderieën op zondag heb ik helaas 

weinig tijd om naar het sportpark te komen 

voor een wedstrijd. Ook reis ik nog graag 

en zit ik veel in het buitenland. Ik kan dus 

moeilijk stilzitten. Maar ik kom sowieso 

nog een keer langs bij de voetbalclub!” 
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ACCOMMODATIECOMMISSIE

Duurzame oplossing
De keuze viel op verschillende systemen en technieken 

met een lange levensduur. “Dit is effectief en levert veel 

rendement op. Het grote voordeel daarbij is dat we de 

investering zo op de lange termijn kunnen uitsmeren”, 

aldus het bestuurslid namens de commissie. “Zo is er 

gekozen voor een hoog temperatuur CO2-warmtepomp 

waardoor we het tapwatersysteem helemaal op orde 

hebben. Twee grote boilers zorgen dat de leden altijd 

onder een warme douche kunnen staan.”

“Zo’n CO2 warmtepomp is echt uniek voor een 

voetbalclub. Daarin zijn we voorloper.” Maar dat is niet 

alles. “Er zijn ook luchtwarmtepompen geïnstalleerd. 

Hiermee kunnen we de verwarming en koeling zelf 

reguleren in de kantine en bestuurskamers. Daarnaast 

is er nu vloerverwarming in de kleedkamers en kantine 

Dat er vaart is gemaakt met het toekomstbestendig maken van de 

huidige accommodatie op ’t Elderink is heel erg mooi voor de vereniging. 

Het had immers prioriteit. “Op het gebied van energiebesparing en 

verduurzaming viel er een hoop te winnen. Mooi dat de leden dit 

tijdens de laatste ALV ook inzagen. Nadat de aanwezigen op donderdag 

groen licht gaven op het begrotingsvoorstel, zijn we die dinsdag erop 

direct aan de slag gegaan. Het ging supersnel”, zo vertelt nieuwbakken 

bestuurslid van de accommodatie Tjalle Bulten.

“Als we niks zouden ondernemen op dat gebied, gaat Pax het ieder jaar 

veel geld kosten”, zo geeft Bulten aan. “Door de hoge energiekosten 

was dit hét moment om door te pakken. Het was noodzaak. Bij geen actie 

zouden we spijt krijgen. Daarom zijn we met de accommodatiecommissie 

direct begonnen met een grondig onderzoek. De kosten moesten 

immers laag blijven, het materiaal moest beschikbaar zijn, eenvoudig 

aan te brengen en belangrijk was dat het schakelt met de behoefte van 

de vereniging. Dat resulteerde in een efficiënte oplossing.”

De afgelopen periode is er door de bouwploeg van Pax hard gewerkt om de accommodatie te verduurzamen. 

Nadat de leden tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) in november akkoord gaven op het 

verduurzamingstraject, werd er direct gestart met de uitvoering ervan. “We doen het voor de leden en voor 

de toekomst!” DOOR TIM HULSHOF

waarop we een laag temperatuur warmtepomp inzetten. Door deze combinatie 

van technieken is er nu airco. Dat was echt een langgekoesterde wens van het 

kantinepersoneel. Met de zon op de glazen pui wordt het snel heel warm rond 

de zomerperiode.” Veel extra comfort dus, maar wel op een duurzame wijze 

aldus Bulten. “We gaan vervolgens ook onze eigen energie opwekken middels 

PV panelen op het dak van de accommodatie. Heel energiezuinig dus.”

Veel saamhorigheid
Het verduurzamingstraject verloopt dus naar wens. Door bijdragen van de 

gemeente en het Rabo Coöperatiefonds is er financiële ondersteuning voor 

de grote uitgaven van deze verduurzaming, maar de bereidheid van de vele 

vrijwilligers is de grootste winst. “De plannen worden breed gedragen en er is 

veel saamhorigheid. Al vanaf november was en is de zogenaamde bouwploeg 

en onderhoudsploeg, bestaande uit ruim vijftien vaste leden, twee keer in de 

week op het sportpark om de werkzaamheden uit te voeren. Elke dinsdag en 

woensdagavond stonden en staan er minstens vijf man van deze ploeg voor de 

club klaar.”

“Op technisch vlak is alles straks up-to-date 

en op het gebied van energie is de toekomst 

van de vereniging veiliggesteld”, zo besluit 

Bulten vol trots. “We zijn dan zelfvoorzienend 

qua energie. Dat hebben we dan gerealiseerd 

met de leden en voor de toekomst. En dat 

ook nog eens door eigen clubmensen die hier 

hard aan gewerkt hebben. Natuurlijk ook met 

plezier, want een kop koffie en een biertje mag 

na het werk niet ontbreken. Zoals één van de 

bouwploegleden zo mooi zei: ‘We gaan vol gas 

van het gas af!’. Dat lijkt wel gelukt.”

“ VOL GAS  
VAN HET GAS AF”
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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.

PRESENTATIEMAGAZINE PAX 1 - SEIZOEN 2019-2020

PAX 1 BEDANKT ADVERTEERDERS EN SPONSORS VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

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)

PresMag 2019-2020.indd   18 20-09-19   11:37
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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.

PRESENTATIEMAGAZINE PAX 1 - SEIZOEN 2018-2019

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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MEER 
VRIJWILLIGERS 

ZIJN ZEKER 
NODIG!

“ DE SFEER BIJ  
PAX IS GOED EN  
DAT IS BELANGRIJK”

schoof ik mee naar de zaterdagmiddag. Dat heb ik meerdere 

jaren gedaan. Het was nog een andere tijd waarin er nog 

volop gerookt werd in de kantine. We stonden er met drie 

man. Een mooie, gezellige tijd.” Nu is de donderdagavond dus 

‘zijn’ avond, samen met iemand anders, en springt hij bij waar 

nodig is.

Commissie
De laatste jaren vormt hij samen met Sylvia Nijenhuis de 

kantinecommissie. “Dat gaat heel erg goed. Zij verzorgt de 

financiën en planning en ik doe de bestellingen, zoals drank, 

eten en schoonmaakmiddelen, en draai dus de kantinedienst 

op donderdag. Sylvia doet er ook de diensten op de zaterdag 

en zondag bij. Dat is een hele klus en ik vind het knap dat 

ze doet.” Er moeten dus wel wat mensen bij, zou je zeggen. 

“Meer vrijwilligers zijn zeker nodig!”, zo geeft Arends aan. 

“Met name op de donderdag en zondag. Ik hoop dat we er 

snel versterking bij krijgen. Dat maakt het werk makkelijker.”

Hij weet waar hij over praat. Met immers bijna twintig jaar 

ervaring is de kantine bijna zijn tweede ‘thuis’. “Zo erg is 

het niet”, lacht hij. “Ik heb hier natuurlijk wel vele uren 

doorgemaakt en heb de hele metamorfose van de kantine 

meegemaakt. Van de verbouwing tot het grotere assortiment. 

Wij zijn natuurlijk ook met de tijd meegegaan. Het eetgedrag 

verandert en het wordt gezonder. We hadden eens een broodje 

gezond waarvan vele dachten dat het niks zou worden. Nou, 

een groot succes! Of het broodje rookworst. Ook succesvol. 

Het leuk als zoiets gaat lopen qua verkoop in de kantine.”

Voldoening
Het werk in de kantine geeft Arends voldoening. “Het is leuk 

om te doen en je spreekt veel mensen door de tijd heen. 

Vroeger hadden mijn ouders al een horecazaak en het is 

wel leuk dat ik dat nu op deze manier mag doen bij Pax. En 

als het aan mij ligt, blijf ik de komende jaren nog actief in de 

kantine.” Nu ook vaak als gast op de zondag, want hij volgt de 

verrichtingen van Rob in het eerste nog altijd. Toch is hij niet 

van plan vaker zelf aan de tap te gaan zitten. “Kantinedraaien 

blijft uitdagend. Wij leren veel bij en zeker ook omdat er veel 

zaken op een positieve manier veranderen.”

Hiermee doelt hij onder meer op de nieuwe activiteiten in de 

kantine en ook het ‘nieuwe’ publiek. “Voorheen kwamen er met 

name jongens en mannen hier, maar de laatste jaren – mede 

door de opkomst van het damesvoetbal – ook veel meiden en 

vrouwen. Erg leuk. Ze hebben een positieve invloed en drinken 

gelukkig aardig mee. De laatste trainingsavond, inmiddels een 

begrip, is mede door hen in een paar jaar uitgegroeid tot een 

topavond. De hapjes en drankjes vliegen over de tafel en ook 

de muziek wordt dan geregeld. Heel gezellig. En dan wordt het 

wel iets later dan normaal”, lacht hij.

Met een grote glimlach vertelt Arends over zijn werkzaamheden in de 

kantine van Pax. “Inmiddels is de donderdag, de vaste trainingsavond, mijn 

vaste avond hier. Dan staan me vaak met twee man. Het is dan altijd goed 

bezet met meer dan honderd mensen. Vanaf een uur of zeven ben ik tot 

sluit aanwezig. Zo rond half twaalf is het vaak wel afgelopen”, zegt hij met 

een lach. “Het kan wel iets later worden hoor. De sfeer is altijd goed op zo’n 

avond. Heel belangrijk. Ze weten zelf de weg naar de koelkast te vinden en 

van onenigheid is geen sprake. Door de jarenlange ervaring blijf ik altijd 

rustig en verloopt het altijd gemoedelijk.”

Voetbal
Dat Arends op het voetbalveld terechtkwam, had te maken met zijn oudste 

zoon. “Mijn interesse in voetbal werd gewekt toen Rob ging voetballen in de 

F-jes van Pax”, zo geeft hij aan. “Zelf heb ik nooit gevoetbald. Maar ik ben 

altijd bij hem wezen kijken. Ook bij mijn andere zoon, Niels. Hij heeft van 

zijn negende tot twaalfde leeftijd gevoetbald. 

Ik was leider bij zijn team in de E- en D-jeugd. 

In die periode sprong ik af en toe wel eens 

bij in de kantine als ze me vroegen. Van het 

een kwam het ander en voor ik het wist zat 

ik er vast bij en werd ik onderdeel van de 

kantinecommissie.”

“Om de week had ik een zogenaamde dienst”, 

vertelt Arends verder. “Dat deden we toen 

met een vast clubje. Met mensen als Henk 

Wesselink, Wim Besselink en Rob van Kampen. 

Zo begon ik in de zaterdagochtend. Heel 

erg leuk om te doen. Toen mijn oudste zoon 

ouder werd en bij de junioren ging voetballen, 

Op de donderdagavond is Fons Arends niet meer weg te denken uit de kantine van Pax. Al vele jaren is 

hij de man die de leden na afloop van de training voorziet van een hapje en drankje. “Het is gezellig en 

leuk werk. Als het aan mij ligt, blijf ik dit nog jaren doen!”

CLUBMENSEN

DOOR TIM HULSHOF
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“ZE WETEN DE WEG NAAR 
ONZE SHOWROOM 
STEEDS BETER TE VINDEN”

HOOFDSPONSOR

Toekomst
“We hadden misschien een oubollig imago, maar 

men weet inmiddels dat dat niet zo is”, vertelt ze. 

“Wij bezitten een moderne collectie, gaan voor 

goede kwaliteit, hebben een eigen stoffeerder en 

kunnen zelf veel reparaties uitvoeren. Daardoor 

kunnen wij klanten snel en goed van dienst zijn 

bij herstelwerkzaamheden of herstoffering.” Een 

eerlijk advies is belangrijk: “Klanten komen soms 

wel vijf keer terug om te kijken voor ze een besluit 

nemen. Dat vinden we prima. Sterker nog, we hebben 

liever dat ze een weloverwogen keuze maken. Het is 

immers geen ‘broodje van de bakker’.”

“Samen met onze verkoopmedewerkers geven 

we een eerlijk advies”, vervolgt Ron het verhaal. 

“Het moet goed zijn wat we verkopen en het moet 

aansluiten bij de wensen van de klant.” Het gaat 

dus steeds beter geeft Nienke aan. “De collectie 

is actueel en inmiddels hebben we de showroom 

weer vernieuwd. Daarnaast zijn de traditionele 

“inloopdagen” tussen kerst en oud & nieuw ieder 

jaar een groot succes. De toekomst van Onstenk 

Meubelen en de Ak-Zie Meubelhal ziet er wat dat 

betreft goed uit!” Vader, clubman en sponsor Gerrit 

hoort het goedkeurend aan.

Al meer dan veertig jaar is het bedrijf een begrip op meubelgebied. 

“Wij bieden kwaliteitsmeubelen voor in woonkamers, eetkamers en 

slaapkamers tegen een betaalbare prijs”, zo vertelt Gerrit Onstenk 

vol trots. “Maar ook voor accessoires en verlichting kunnen mensen 

bij ons terecht. Daar is later ook de Ak-Zie Meubelhal, als onderdeel 

van het bedrijf, bijgekomen. Sinds enkele jaren werken onze 

kinderen Nienke en Ron ook in de zaak. Een echt familiebedrijf dus. 

En al meer dan dertig jaar sponsor van Pax”, lacht hij.

“Shirtsponsor, bordsponsor en balsponsor: wat hebben we wel niet 

gedaan?”, vraagt Gerrit zichzelf af. “We zijn zelf enkele seizoenen 

hoofdsponsor geweest van het eerste elftal. Dat was wel erg mooi 

als lokale onderneming.” Maar deze clubman heeft nog veel meer 

voor Pax betekend. “Ik ben ook nog scheidsrechter geweest en heb 

zelfs nog even als penningmeester in het hoofdbestuur gezeten. 

Maar dat werd me te druk. Tot mijn vijfenvijftigste heb ik zelf nog 

in Pax 9 gevoetbald. Daarvoor jaren in het vierde elftal. Nu train ik 

alleen nog op de donderdag en ben ik trouw kantinebezoeker.”

Familiebedrijf
Kinderen Nienke en Ron zijn ook regelmatig op Sportpark ’t Elderink 

te vinden. Nienke staat wel eens langs de lijn als supporter van Pax 8. 

Ron voetbalt zelf, al komt hij vaak niet verder dan het trainingsveld 

bij Pax. “Ik train iedere donderdagavond en ga vervolgens gezellig 

de kantine in. Op zondagmorgen voetballen is niets voor mij.” Gerrit 

vult lachend aan: “Dat komt doordat je dan vaak te laat was. Dat heb 

je niet van mij.”

Nienke en Ron zijn een aantal jaar geleden in het familiebedrijf 

gekomen. Zij zien het belang van sponsoring en zichtbaarheid 

zeker in. “Wij zijn toch steeds meer het gezicht van het bedrijf”, zo 

geeft Ron aan. “Het promofilmpje, waar wij samen met Van Bentum 

Schoonmaak en Harmsen Vakschilders in fungeren, is echt een 

succes. Wij krijgen er veel positieve reacties op en merken meer 

bezoek. Ook als shirtsponsor worden we gezien.” Dat valt ook Nienke 

op. “Steeds meer mensen uit Hengelo zelf weten de weg naar onze 

showroom beter te vinden. Dat was eerder weleens anders.”

Onstenk Meubelen in Hengelo is al vele jaren een trouw sponsor van Pax. Sinds dit seizoen zijn ze ook 

één van de shirtsponsoren van het eerste elftal. “We willen als bedrijf meer zichtbaar zijn. Dat lukt. 

Ook de mensen hier in het dorp weten de weg naar onze showroom steeds beter te vinden.” 

DOOR TIM HULSHOF

BEDRIJFSGEGEVENS

Onstenk Meubelen
Molenenk 20, 7255 AX Hengelo Gld.

T: 0575 463 153

W: www.onstenkmeubelen.nl

Ak-Zie Meubelhal
Winkelskamp 2, 7255 PZ Hengelo

T: 0575 460 105

W: www.akziemeubelhal.nl 
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De

Frederiks mannenmode
Spalstraat 7A
Hengelo Gld.
www.frederiksmannenmode.nl

ELKE WEEK NIEUWE ARTIKELEN 
IN ONZE WINKEL en  WEBSHOP.
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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


