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MOEDERDAGCADEAU

Het is zondagochtend – Moederdag – als ik dit stukje zit in te tikken. 
Best mooi, want deze Oosterpoorter is speciaal voor alle moeders 
uit de wijk. In de Oosterpoorter van mei zitten namelijk drie (3!) extra 
pagina’s met puzzels!! En dan niet van die godsgruwelijk moeilijke als 
de Cryptofilippine die er elke maand al in staat, maar gewone puzzels 
die u en ik ook kunnen oplossen! En je kunt er nog hele leuke prijzen 
mee winnen ook.

U denkt nu misschien: hoho redacteurtje, wat is dat voor achterhaald 
gedoe. Om de kruiswoordraadselende en cryptogrammende wijkbewoner 
weer als vrouw te portretteren. Soms ga ik inderdaad wat kort door de 
bocht, maar nu heb ik toch enig recht van spreken: de meeste inzenders 
van de maandelijkse crypto zijn van het vrouwelijk geslacht: de goeden 
niet ten na gesproken. De extra pagina’s (ja, deze Oosterpoorter heeft vier 
pagina’s extra!) met puzzels hebben we erin gestopt omdat in dit nummer 
de 50e (!) Cryptofilippine staat. Bedacht en bekokstoofd door onze eigen 
woordenwizzard Luuk Verpaalen. Geweldig gedaan Luuk, gefeliciteerd 
mede namens alle moeders uit de wijk!

Deze Oosterpoorter is echter nog meer speciaal voor alle vaders uit de 
wijk. Ondanks Moederdag. Dit is namelijk dé FC Groningen special. U 
denkt nu misschien: hoho redacteurtje, wat is dat voor achterhaald gedoe. 
Om de liefhebber van het groen/wit en de bitterbal weer als man te portret-
teren. Soms ga ik inderdaad wat kort door de bocht, maar nu heb ik toch 
enig recht van spreken: de meeste bezoekers van de Groene Kathedraal 
zijn nog steeds van het mannelijk geslacht: de goeden niet ten na gespro-
ken.

Bijvoorbeeld die uit de eigen redactie. Zo vaardigden wij niet een morsig 
Johan Derksen-type af om directeur Hans Nijland te interviewen, maar een 
fris ogende jonge blom die naar eigen zeggen de ballen verstand heeft van 
voetbal. Wel een zelf gebakken appeltaart mee, dat dan weer wel.

Klaas Kloosterman
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‘N stukje geschiedenis
Biljarten gaat al terug tot de 15e eeuw voor-
namelijk werd het buiten gespeeld als een
soort Croquet Na 1550 verhuisde het spel
naar binnen op een tafel met een houten
rand. Het laken was altijd groen om het gras
van buiten na te bootsen. Aan Lodewijk XI is
de huidige versie van het spel te danken. 
In die tijd was biljarten voornamelijk voorbe-
houden aan spelers van adelijke afkomst.
Eind 1600 verscheen er een boek met de
spelregels. Het krijt werd geïntroduceerd en
in 1823 werd het topje van de keu voorzien
van een leertje (de pomerans) waarmee een
speler de bal van zij-effect kon voorzien. In
1829 kwamen de eerste tweedelige keus op
de markt en in 1855 werd leisteen populair
als ondergrond

Lijkt biljarten U leuk??
Kom dan ‘ns

gezellig bij ons biljarten in het Poortershuis

Welkom bij onze biljartclub
Onze biljartclub telt op dit moment ca 12
leden.Graag zouden wij het aantal leden wil-
len uitbreiden. U kunt zich opgeven door
even langs te komen elke vrijdagmiddag tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. Als u komt biljarten
dan is een eigen keu niet direct noodzake-

De feiten op ‘n rijtje
Biljarten elke vrijdagmiddag m.u.z.
van vakantie periode
Contributie E 30,- per jaar. In 2 termijnen te
voldoen! 
Gratis levensmiddelen pakket met Pasen en
Kerstmis
Biljarten in competitie verband, gezelligheid
blijft troef.
Geen eigen (dure) keu nodig
Lokatie Poortershuis, Oosterstraat 13
Groningen

In Groningen was biljarten mateloos
populair
In de 2e helft van de 19e eeuw werd er in
de Noordelijke provincies veel gebiljart. 
Er werd veel gegokt op de uiteindelijke win-
naar in de diverse uitgaansgelegenheden. 
De coryfeeën uit de tijd waren de Groninger
Roelf Bierling en Tjibbe Terpstra. Later
maakte Jan Dommering uit Winschoten het
lijstje compleet. In 1920 veroverde hij zijn
eerste Nederlandse kampioenschap en in
1925 werd hij zelfs in Parijs Europees kam--

pioen. In Groningen waren er zelfs nog bil-
jartfabrieken zoals Bierling de Schepper en
Gruno.
Na de 2e wereldoorlog veranderde het land-
schap drastisch. Toen daar recent nog in de
café’s het rookverbod bij kwam was dat het
begin van het einde voor vele café’s en het
biljarten. Wie nog een biljartje wil ‘leggen,
kan alleen nog terecht in een paar café’s
zoals Havenzicht, Merleyn en Wolthoorn of
bij buurtcentra zoals Het Poortershuis in
Groningen Goed voor lichaam en geest.

Het is wetenschappelijke bewezen dat biljar-
ten goed voor je is. Ga maar na, tijdens het
spelen ben je veel in beweging. Daarnaast
vereist biljarten concentratievermogen en
tactisch inzicht.
Een prima alternatieve sport 
voor 50 plussers

Dames biljarten
steeds populairder
Dat vrouwen hun man-
netje staan is al lang
bekend. Dat geldt ook
voor biljarten. In de
Nederlandse competi-
tie kruizen ze vaak de
degens met hun man-
nelijke tegenstanders
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(IngEZOnDEn) GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)

RONDJE KUNST 
26 MEI
In de Oosterpoort (en de Linie en 
Kop van oost) wonen veel kun-
stenaars en op 26 mei heb je de 
gelegenheid een aantal van hen te 
bezoeken. 

Ontdek de creativiteit van de 
Oosterpoort tijdens de tweede editie 
van Rondje Kunst op zaterdag 26 
mei. Op die dag stellen bewoners 
hun studio, atelier of huiskamer open 
voor de nieuwsgierige bezoeker. 

Verschillende beeldende kunstenaars 
uit de wijk doen bovendien mee aan 
een groepstentoonstelling in Het 
Poorterhoes. 

Er is muziek, beeldende kunst en 
poëzie. Het Grafisch Centrum en het 
Conservatorium zijn ook open. In die 
laatste instelling is ook al een expo-
sitie en er is een rondleiding door het 
nieuwe gebouw (aanvangstijd op de 
plattegrond).

HET WERKT HET?
Rondje Kunst begint bij Het Poor-
tershoes (Oosterweg 13). Daar 
kun je vanaf 12.30 uur de speciale 
plattegrond afhalen met daarop alle 
deelnemende adressen en nadere 
informatie. Tussen een en vijf uur 
kun je de betreffende adressen en de 
tentoonstelling in Het Poortershoes 

bezoeken. Vanaf vijf uur is er nog 
een slotfeestje (mét muziek) in het 
Poortershoes. Daarvoor is sowieso 
de hele buurt uitgenodigd. Meedoen 
is gratis.  
Rondje Kunst wordt mede moge-
lijk gemaakt door het Buurtoverleg 
Oosterpoort en is te bereiken via 
rondjekunst@hotmail.com

 
Zaterdag 14 april presenteerde 
Tineke Kamerling-rutgers haar 
boekje Kappersproat in haar eigen 
kapsalon Tinus aan de Meeuwer-
derweg. 

Onder het genot van een hapje en 
een drankje bedankte ze in perfect 
Gronings iedereen die heeft meege-
werkt aan de totstandkoming ervan. 
Zeer toepasselijk omdat het boekje 
ook in het Gronings geschreven is. 
Het is een bundeling van 30 korte 
verhalen van klanten die ze tijdens 
haar werk optekende en speciaal 
voor de Oosterpoorter schreef.
Vanaf 1992 heeft ze dit ruim 10 jaar 
maandelijks gedaan. Een paar jaar 
geleden kwam ze op het idee om 
de leukste anekdotes te bundelen 

en het resultaat is nu eindelijk daar. 
De Oosterpoorter kunstenaar Ro-
bert d’Arcy Shillcock verzorgde de 

illustraties en Kappersproat is in de 
kapsalon te koop voor €10.-.  
CvdL

Kapper Tinus met illustrator Robert d’Arcy Shillcock (foto EB)

KAPPERSPROAT
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ALS KONING VOETBAL HOF HOUDT
Op een rondje langs buurtoverleg, winkeliersvereniging en snackbar De 
Meeuw zijn overwegend positieve geluiden te vernemen over de nabij-
heid van het stadion – de drukte rond thuiswedstrijden van FC gronin-
gen levert de laatste tijd hoogtuit wat klachten op over rommel op straat, 
maar tegelijk ook duidelijk meer klandizie in de horeca. De lasten lijken 
dus mee te vallen, maar de lusten blijven toch een stuk minder dan in-
dertijd in het Oosterpark. 

Echt meeleven doet een select aantal 
seizoenkaarthouders in de wijk. Bij 
de Hubo aan de Meeuwerderweg tref 
ik Rienk Weening en Jaap Zwaag-
man, die bekennen dat er dit seizoen 
weinig te genieten viel. Misschien dat 
de nieuwe trainer en doorbrekend 
talent uit eigen kweek voor een ople-
ving gaan zorgen? Ja, denk ik, en dat 
er vanuit het stadion dan weer dat 
prachtige geluid van een juichende 
menigte te horen is, alsof er een fikse 
bries door boomtoppen gaat!

De indruk dat club en wijk op elkaar 
ingespeeld zijn geraakt, wordt beves-
tigd door Rogier Johannes van de 
voetbaleenheid bij de politie Noord-
Nederland. Hij is geboren en getogen 
in de stad, liefhebber van het voetbal 
en vertrouwd met de emoties die het 
losmaakt. Omdat die zich meestal 
op de tegenstander richten, is het 
zaak om het uit- en thuispubliek goed 
van elkaar te scheiden (iets waar de 
Euroborg helemaal op ingericht is), 

maar anderzijds de supporters zoveel 
vrijheid te bieden als zij bij eerdere 
wedstrijden hebben bewezen aan te 
kunnen. De gemeente Groningen wil 
de stad tijdens wedstrijden namelijk 
graag toegankelijk en gastvrij houden 
en de voetbaleenheid van de politie 
gebruikt daar twee middelen voor: 
goed overleg in aanloop naar de 
wedstrijd en een vinger aan de pols 
tijdens en na de wedstrijd. 

VERVOERSREGIME
Bij ontmoetingen die doorgaans 
zonder incidenten verlopen, onder-
scheidt de stad Groningen zich door 
de vrijheid die bezoekers wordt ge-
laten: ze kunnen met een bus vanaf 
het eigen stadion komen, maar ook 
van huis, met eigen vervoer. Bij lasti-
ger ontmoetingen (met clubs als Ajax 
of Feyenoord komen zo’n 1100 sup-
porters mee) wordt er een vervoers-
regime vastgesteld en van tevoren 
doorgenomen met de bezoekende 
club en de politie van de vestigings-

plaats van die club. Supporters moe-
ten dan met de bus komen en op een 
afgesproken punt buiten Groningen 
en op een tijdsip kort voor de aftrap 
hun kaartje afhalen. Maar 90 procent 
van de wedstrijden verloopt zonder 
vernielingen, charges of aanhoudin-
gen. Daar kan men het inmiddels af 
met overleg – overleg ter plaatse, 
met een klein, vast groepje agenten 
in het stadion, die de stewards, sup-
portersvertegenwoordigers en club-
bestuurders goed kennen en die in 
contact staan met een meer of min-
der grote groep politiecollega’s buiten 
het stadion; overleg met de horeca 
in de omgeving. Niet met de buurt 
overigens, simpelweg omdat er geen 
geluiden binnenkomen die dat nodig 
zouden maken. Kennelijk aanvaar-
den de Oosterpoorters dat er eens in 
de zoveel tijd veel publiek van elders 
toestroomt en dat ze de ruimte op 
zondagmiddagen moeten delen. En 
is er oog voor de inspanningen van 
alle betrokkenen om de overlast tot 
een minimum te beperken. Rogier 
Johannes is een tevreden man: “Dat 
doen we best goed met z’n allen.” 
Zelfvoldaan is hij echter niet en hij 
geeft de buurtbewoners dan ook mee 
vooral op tijd de politie te bellen en 
niet pas als een klein ongerief al heel 
groot is geworden.”

FC GRONINGEN SPECIAL



7

GOEDE SFEER
In het zicht van de Euroborg runt 
Esther Groeneweg nu al 10 jaar de 
Waterloobar. Hier leggen op ‘thuis-
zondagen’ voor en na de wedstrijd 
zo’n 100 supporters aan. De kroeg 
gaat om 11.00 uur open en om 12.30 
uur begint het echt druk te worden. 
Als collega Alma Kramer dan het 
terras opgaat om bierflesjes en ander 
glaswerk in te zamelen (en ervoor 
te zorgen dat het niet meegaat naar 
het stadion, of gebroken op straat 
belandt) schrikt ze wel eens van de 
drukte. Kunnen ze dat met z’n drieën 
achter de bar wel aan? Na tweeën 
verdwijnen alle voetbalenthousiaste-
lingen naar het stadion, een enkeling 
zonder kaartje blijft achter en be-
kijkt de wedstrijd op scherm. Na de 
wedstrijd doen ze met z’n vieren de 
bediening. Als er dan slecht gespeeld 
is, moet de ware fan echt wel een 
half uurtje z’n hart luchten. Daar 
moet je eerst wat in meegaan, maar 
daarna gaat de knop om en wordt er 
aan een goede sfeer gewerkt. Alma 
herinnert zich een avond na een ne-

derlaag die toch echt een puik feest 
opleverde. 

rESPECT Van ‘DE JOngEnS’
Esther is trots op de ontwikkeling van 
tien jaar Waterloobar, naar een van 
de drukst bezochte FC-Groningen-
kroegen en misschien wel die met 
de beste sfeer. Bezoekers blij. “En 
buren blij”, vraag ik. Esther hoeft 
niet naar een diplomatiek antwoord 
te zoeken: “Ik denk dat de mensen 
hier in de straat en om de hoek het 

ons gunnen. Eens 
in de twee weken 
hebben we echt veel 
aanloop, maar we proberen zoveel 
mogelijk bezoekers binnen te houden 
en buiten ruimen we twee keer op. 
Op andere dagen is het dan rustig.” 
Op die dagen komt het andere ge-
zicht van de bar naar voren: dat van 
eetcafé. Het heeft een tijd geduurd 
voordat iedereen die twee gezichten 
met elkaar wist te rijmen. 

Ze zegt zich nog nooit bang gevoeld 
te hebben. Als er wat gebeurt, weet 
ze dat er genoeg bezoekers zijn die 
het voor haar op zouden nemen. 
Ze heeft met andere woorden het 
respect van ‘de jongens’ verworven. 
Ook belangrijk voor de goede sfeer: 
“In het begin zag je hier op zondag 
nauwelijks vrouwen. Dat zijn er de 
laatste tijd veel meer geworden. 
Leuke vrouwen, die voor de gezel-
ligheid komen en daar zelf ook het 
nodige aan bijdragen.” 

Dirk de Rijk

FC GRONINGEN SPECIALFC GRONINGEN SPECIAL

Politie controleert in de Oosterpoort (foto EB)
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Website:	www.copy-systems.nl					E-mail:	info@copy-systems.nl

Meeuwerderweg	109,	9724	ER		Groningen
Tel.	050	-	318	78	40						

Openingstijden:

Ma.	t/m	do		

08.00	-	19.00	uur

Vrijdag	

08.00-18.00	

Zaterdag	

10.00	-	16.00	uur

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

studentenkorting

faxen

COPY SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

T-shirt bedrukking - 
flexfolie en transferdruk 

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

hoge kwalite
it

kleur � 0,28
zwart wit � 0,06

Aanbieding juni

(i.p.v. studentenkorting  van 10%  - 
op vertoon studentenkaart)

******************************
Veel prints nodig ?

Studiejaar 2014 - 2015

Terug in het a
ssortim

ent

Transferdruk of flex-folie

kampioen

 

Voor het printen van je scriptie
(kleur of zwart wit)
altijd lagere prijzen!

op het 2de en volgende
exemplaren 

een extra korting

van 10%

fc Groningen

SCRIPTIES

www.textielbedrukkengroningen.nl

Poortershoes, Oosterweg 13 te Groningen

info@be-advised.nl . Tel 06-29540790 . www.be-advised.nl

Niets doen geeft in 2018 
10% meer energiekosten! 

Energiebesparen 
kan iedereen. 

Advies op maat.

Oosterpoort3p0 
special op 
28 mei: 

Informatie over 
Duurzame 
mobiliteit

Maandag 
28 mei en 11 

juni
tussen 

19:00 -21:00 
in het 

PPoortershoes.

Wil jij besparen? 
Kom naar het 

gratis 
inloopspreekuur.

Laat jij geld liggen??

Goedkoop dubbelglas 
met oog voor detail

glasgilde.nl
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EEn gEZELLIgE, gEOrganISEErDE CHaOS
We schrijven zondag 1 april 2018, 
rond de klok van twee. Een al-
maar groter wordende groen-witte 
menigte slentert vol verwachting 
richting zuiden. Vandaag is het 
immers de ‘green White army’ ver-
sus de ‘godenzonen’, oftewel FC 
groningen versus aFC ajax. Een 
mooi affiche, zowel voor de sup-
porter als de neutrale toeschou-
wer. 

Diverse wegomleggingen dwingen 
de supporters eerst een proviso-
risch aangelegd voetpad te nemen, 
waarna het uitverkochte Stadion 
Euroborg langzaam maar zeker in 
zicht komt. De wedstrijdspanning is 
duidelijk voelbaar. Een 
groepje haast makende 
supporters van de wat 
jongere garde filosofeert 
druk over de opstel-
ling, terwijl een zoontje 
mét FC Groningenpetje 
zijn vaders wandelpas 
naarstig probeert bij te 
houden. Weer een ander 
ventileert - al zwaaiend 
met een halve liter - zijn 
kritiek op het beleid en 
poogt zijn metgezel te 
overtuigen dat de huidige 
trainer beter ingewisseld 
kan worden voor een andere oefen-
meester. Tegelijkertijd lijkt niemand 
zich echt druk te maken om wie waar 
zijn stappen zet of in welke richting 
men de fiets beweegt. Wonderbaar-
lijk genoeg verloopt dit toch allemaal 
uiterst vlot en soepel. Hoewel ‘The 
Green White Army’ strookt met Rinus 
Michels’ uitspraak “Voetbal is oorlog”, 
rijst de vraag of voetbal inderdaad 
oorlog met twee ‘armies’ is. Het lijkt 
namelijk eerder op een gezellig geor-
ganiseerde chaos. 

TONNY VAN LEEUWEN
Eenmaal aangekomen bij het sta-
dion zet de optocht zich rustig voort. 
Kriskras wordt door elkaar gelopen. 
Seizoenkaarthouders de ene kant op, 
mensen met e-ticket of losse kaart de 
andere kant op. Hoewel de uitver-

kochte status van de Euroborg des te 
meer een beroep doet op de hande-
lingssnelheid van de dienstdoende 
stewards, vinden er geen noemens-
waardige opstoppingen plaats. Men 
haalt vlug nog even een frietje of an-
dere versnapering, zodat er nog een 
glimp van de laatste voorbereidingen 
kan worden opgevangen. 

Als de warming up achter de rug is 
en de spelers in de catacomben zijn 
afgedaald, stijgt de spanning door de 
naderende aftrap. Wanneer de spe-
lersnamen van beide elftallen door 
de stadionspeakers dreunen, wordt 
wijlen Tonny van Leeuwen (oud-
doelverdediger van toen nog GVAV) 

vanwege zijn 75ste geboortedag 
geëerd met een enorm spandoek op 
de naar hem vernoemde tribune. Een 
mooi gebaar voor de keeper die door 
een fataal auto-ongeluk te jong ter 
ziele is gegaan.

GEMISTE STRAFSCHOP
Van veel minder ernstige aard is het 
te laat komen van enkele bezoekers 
die zich vluchtig naar hun plek bege-
ven als het eerste fluitsignaal al heeft 
geklonken. Het juichen laat niet lang 
op zich wachten. Zo’n slordige 14 
minuten om precies te zijn. De Euro-
borg is getuige van een vlammend 
schot van Tom van Weert dat op aan-
geven van Mimoun Mahi onverbidde-
lijk hard van dichtbij tegen de touwen 
vliegt. Het stadion ontploft, 1-0 voor 
de FC. Ondanks dat dé kans op 2-0 

niet wordt benut door 
een gemiste strafschop, domineert 
en controleert de thuisclub de wed-
strijd. Wel blijkt het soms lastig kant 
te kiezen. “Normaal gesproken ben 
ik voor de Amsterdammers, maar als 
geboren en getogen Groninger ben 
ik nu toch echt even voor de FC!”, 
aldus een in wit-groen uitgedoste 
‘Groningen fanatic’ die zichtbaar 
enige moeite moet doen om boven 
de geproduceerde decibels van het 
publiek uit te komen. 

GEORGANISEERDE CHAOS
Terwijl het gros van de aanwezigen 
tot de rust geniet van het domi-
nante spel, sluiten sommigen zich al 

vroegtijdig aan in de rij 
voor een drankje of een 
hapje. Na de thee wordt 
het spel hervat en Ajax 
herpakt zich knap. Door 
een kopbal van jonge-
ling Justin Kluivert in de 
64e minuut verschijnt de 
1-1 op het scorebord, 
waarna de wedstrijd 
voortkabbelt. De koude, 
snijdende wind symbo-
liseert de pijn die menig 
Groninger voelt wanneer 
Klaas Jan Huntelaar ter 
hoogte van de penalty-

stip de winnende goal koelbloedig 
binnenschuift. Tot afgrijzen van de 
noorderlingen voltrekt dit noodlot 
zich in nota bene de één na laatste 
minuut van de reguliere speeltijd. 
Het is 1-2 voor de Godenzonen. 
Een verliespartij voor de FC. Dit is 
misschien verdiend op basis van de 
tweede helft, maar onverdiend op 
basis van de eerste. Desalniettemin 
leidt de hard aankomende nederlaag 
tot onverminderde aanmoedigingen 
en kameraadschap bij een volgende 
thuiswedstrijd. Met onder meer Café 
Olivier in de Mauritsdwarsstraat als 
vertrekpunt, zal de gezellig georga-
niseerde chaos met onverminderd 
enthousiasme immers gewoon weer 
op touw worden gezet. 

Evert van der Molen, foto Evelien Brak

FC GRONINGEN SPECIAL
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“Je mag met de harde kern mee naar 
FC Groningen”. Het is even slikken, 
want ik ken de verhalen over wapens 
en vechten. Bovendien: zou er ie-
mand bereid zijn mij mee te nemen? 
Ik weet niets van voetbal en de men-
sen die ik er over sprak waren niet 
onverdeeld enthousiast. Want deze 
mannen houden niet van nieuwsgie-
rige mensen om zich heen. Na wat 
contact via Social Media blijkt Niels 
Hilboesen mij mee te willen nemen, 
op voorwaarde dat hij niet mijn hand 
hoeft vast te houden. We beloven el-
kaar in de week voor de wedstrijd te 
ontmoeten. Dat blijkt niet te lukken. 
Gespannen wacht ik de zondagmor-
gen af. Zou hij spijt hebben en me 
proberen af te schepen door niets 
meer van zich te laten horen? Geluk-
kig blijkt hij een man van zijn woord 
en dus spreken we af om twee uur 

voor het stadion.

“Ga jij alvast maar naar binnen, 
ik kom zo”. Niels blijft staan en ik 
word met deze woorden het stadion 
ingestuurd. Nog niet eerder voelde 
ik me zo ongemakkelijk. Ik ken hier 
niemand, en ondanks dat ik probeer 
een praatje aan te knopen met wat 
mensen naast me, valt het gesprek 
al snel stil. Ik maak foto’s en kijk naar 
de mannen achter me. Af en toe zie 
ik een vrouw, maar het overgrote 
deel is van het mannelijk geslacht. 
Net als ik denk dat Niels mij is ver-
geten appt hij waar ik ben. Ik wurm 
me tussen de mensenmassa door en 
als ik denk dat ik hem nooit meer ga 
vinden, vindt hij mij. Met een biertje 
in mijn ene hand en met nog twee 
minuten voor speeltijd ga ik voor het 
eerst van mijn leven met ‘die hard’ 

supporters een wedstrijd beleven: ik 
houd mijn hart vast.

MEER BIER DAN NORMAAL IN EEN 
HELE WEEK
Na vijf minuten begin ik wat te ont-
spannen. Ondanks dat Niels heel 
vaak heen en weer loopt om dingen 
te regelen, heeft hij een club man-
nen om zich heen die goed voor me 
zorgt. Ze vragen vaak of ik het wel 
leuk vind en ik krijg meer bier dan ik 
normaal in een hele week drink. Af 
en toe roepen ze tegen me dat ik wat 
harder mee moet zingen, want dat 
hoort zo op deze tribune. Hier zitten 
de sfeermakers. Ze zingen, klappen 
en er wordt veel gejuicht. Al snel leer 
ik dat als er een “ping” geluidje klinkt, 
ik naar het scherm moet kijken voor 
de tussenstand van de andere wed-
strijden die gespeeld worden. Ook 

MEE NAAR
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blijkt het geen probleem te zijn dat 
ik weinig verstand van voetbal heb. 
Geduldig leggen ze me uit hoe zij het 
beleid van hun ‘FC’ voor zich zien en 
wat er volgens hen beter of anders 
moet. Maar net als buiten het sta-
dion, blijken de meningen verdeeld. 
De ene vindt wat en de ander is het 
er totaal niet mee eens. Ik probeer 
nog een discussie te beginnen over 
vrouwenvoetbal maar tegen zes 
mannen die niet gevoelig zijn voor 
mijn argumenten geef ik het snel op. 

VOETBAL IS GEEN BIJZAAK
Niels komt vaak vragen of ik het 
naar mijn zin heb, en hij blijkt veel 
dingen te doen binnen de club. Heel 
even heb ik het gevoel dat ik hem 
met een heel stadion moet delen, 
want iedereen lijkt hem te kennen. 
Niet zo gek, want naast dat hij veel 

regelt en weet, blijkt hij aangenaam 
gezelschap. We kletsen veel en als 
hij wat anders te doen heeft, zorgt hij 
ervoor dat er steeds een andere man 
bij me komt staan. Ik vermaak me 
uitstekend en het voelt alsof voetbal 
bijzaak is. Als ik dit later vraag, blijkt 
dit niet zo te zijn.

Als ik tegen het einde van de wed-
strijd een rondje maak spreek ik een 
steward aan. “Word hier veel ge-
vochten”, vraag ik, want ik wil graag 
weten of de verhalen die ik vooraf 
hoorde waar zijn. “Meisje, ik werk 
hier al jaren. Dit zijn gouden man-
nen. Uit of thuis, er gebeurt zelden 
wat. Er is maar een probleem”. Ik kijk 
hem aan. Dit is waar ik op wachtte, 
nu komt de waarheid boven tafel. 
“Jij bent het probleem. Iemand die 
zo uit de maat meezingt en klapt, 

dat kan echt niet. Komend seizoen 
kom je nog een keer, maar dan moet 
je beter je best doen”. En met die 
woorden laat hij me grinnikend ach-
ter. Want ik geloof deze man. Er zal 
ongetwijfeld weleens iets voorvallen, 
maar ik heb me met zoveel leuke, 
gezellige mannen nog nooit zo veilig 
gevoeld.Als ik thuis kom, blijkt dat FC 
Groningen vier keer heeft gescoord. 
Ergens is er wat misgegaan want ik 
wist dat we hadden gewonnen, maar 
ik heb echt maar twee doelpunten 
meegemaakt. Ik wijt het maar aan 
het bier en de gezelligheid. Want ge-
zellig was het. En volgend jaar nodig 
ik mezelf met liefde nog een keer uit. 
Nu maar hopen dat een van de man-
nen mij weer mee wil nemen.

Chantal Kuipers (tekst en foto)

MEE NAAR DE FC
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gewapend met appeltaart begeef 
ik me naar het noordlease stadion. 
Ik ben wat nerveus want de verha-
len die ik hoor zijn wisselend. Van: 
“Hans is een toegankelijke man 
met een vlotte babbel” tot: “Met 
deze man is geen land te bezei-
len”. 

Om mezelf wat moed in te praten be-
loof ik hem op voorhand dat het een 
leuk gesprek wordt. Licht gespannen 
begeef ik me op een vrijdagochtend 
naar het stadion. Als hij me dan ook 
nog tien minuten laat wachten zakt 
de moed me enigszins in de schoe-
nen. Als hij er dan eindelijk aankomt 
zeg ik dat we het niet over voetbal 
gaan hebben, maar dan ken ik Hans 
Nijland nog niet. Het resulteert in een 
gesprek over voetbal, zijn gezin en 
eh… voetbal.

IS VOETBAL UW GROOTSTE LIEFDE?
“Naast mijn familie, is voetbal wel 
mijn grootste passie maar dan wel in 
combinatie met zakendoen. Ik ben 
vooral ook een ondernemer. Vorig 
jaar ben ik de wereld nog overgevlo-
gen naar Japan om daar een speler 
te kopen. Op woensdagavond vertrok 
ik en ‘s morgens om 9 uur kom je 
aan. Zonder te slapen moet je dan 

gelijk zakendoen en in de avond, als 
de deal rond is, vlieg je terug naar 
huis. Dat is echt een kick, dat je dan 
een goede speler hebt gekocht.” 

U VINDT ZAKENDOEN DUS VOORAL 
LEuK, Maar Dan HOEFT DaT 
NIET PER SE IN COMBINATIE MET 
VOETBAL TE ZIJN?
“Kijk, dit is mijn werk. Ik ben elke 
week zestig tot zeventig uur met 
voetbal bezig. Mijn hele leven heb 
ik nog nooit iets anders gedaan dan 
zakendoen en ondernemen. Nu is 
het met voetbal, maar het is vooral 
de combinatie van zaken en voetbal 
die ik heel leuk vind.”

aLS u ZOVEEL WEg BEnT, HEEFT 
U DAN NOG WEL TIJD VOOR EEN 
PRIVÉLEVEN?
“In mijn gezin staan voetbal en de 
club ‘Groningen’ wel centraal. Als 
gezin moet je je daarbij aanpassen. 
Dat is gewoon zo. Ik werk niet alleen 
doordeweeks maar ik kijk ook op 
zaterdag bij de jeugd. En op zondags 
ben ik al vroeg in de ochtend op de 
club. Straks is het weer vakantie 
maar in de zomer twee weken lang 
weg met mijn gezin is volstrekt on-
denkbaar. We gaan wel een weekje 
weg, maar dan nog hang ik om acht 

uur in de morgen al aan de telefoon. 
Mijn vrouw komt van Ameland, zij 
gaat daar dan met onze dochter 
heen en ik probeer dan wel om af en 
toe in de avond eens langs te komen, 
maar mijn leven staat in het teken 
van voetbal.”

WAT IS ER ZO LEUK AAN VOETBAL?
“In zijn algemeenheid vind ik sport 
fantastisch. Het maximale uit jezelf 
halen, eisen en verlangen is het 
mooiste dat er is. Van kleins af aan 
ben ik een voetballer geweest. Het is 
moeilijk uit te leggen wat ik er zo leuk 
aan vind.”

aLS u VErLIEST, KunT u Dan 
NOOIT DENKEN HET IS MAAR EEN 
SPELLETJE?
“Absoluut niet! Het is geen spelle-
tje. Ik kan ook slecht met verliezen 
omgaan. Dan ben ik heel chagrijnig. 
Ik zit dan nog diep in mijn emoties. 
Na een wedstrijd slaap ik altijd heel 
slecht. Ik sta dan vroeg op en trek 
mijn loopschoenen aan. Dan ben ik 
rustig twee uur onderweg. Terwijl ik 
loop ga ik nadenken over de wed-
strijd, piekeren en analyseren. Als ik 
daarna thuiskom dan gaat de knop 
pas om.”

HANS NIJLAND 
“MIJN LEVEN 
STAAT IN HET 
TEKEN VAN 
VOETBaL”

Hans Nijland met verslaggeefster Chantal
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KENT U DE OOSTERPOORT GOED 
OF KOMT U NOOIT VERDER DAN HET 
STADION?
“Zeker ken ik de Oosterpoort, net 
zoals ik het Oosterpark, Beijum en 
Lewenborg ook ken, maar ik ben 
geen Stadjer. Ik denk dat ik, om 
eerlijk te zijn, meer een dorpsman 
ben. Ik woon op dertien autominuten 
van het stadion en dat is fijn. Ik houd 
wel veel van de gezelligheid van de 
stad zoals een biertje drinken. Ik ben 
laatst nog bij een café aan de Meeu-
werderweg geweest. Dan zie ik al die 
oude schipperswoningen en ja, dat 
is wel het mooie van de Oosterpoort.”

aLS u EEn DOrPSMEnS BEnT, VOnD 
U HET OOSTERPARK DAN NIET 
MOOIER? BETER DAN HIER AAN DE 
RAND VAN DE STAD?
“Ik vind beide geweldig. Ik kwam in 
1996 naar Groningen. Toen zaten 
we nog in het Oosterpark. Het is een 
echte volkswijk, en met grote regel-
maat rijd ik er ook nog even door-
heen. Dat ik zelf in een dorp woon wil 
niet zeggen dat ik niet van de stad 
houd, maar nu woon ik bij het water.”

u HEEFT nauWELIJKS VrIJE TIJD, 
Maar aLS u DIE WEL HEEFT, WaT 
DOET U DAN GRAAG?
“Ik kijk graag naar voetbal op de tv. 
Mijn vrouw en dochter kijken dan een 
ander programma maar dan kijk ik 
toch weer voetbal. We hebben ook 
een bootje, dus met mooi weer gaan 
we vaak varen.Twee ochtenden in de 
week sport ik om kwart over zeven 
met een personal trainer, anders lukt 
het me niet. Overigens ga ik van de 
zomer samen met mijn achterbuur-
vrouw de Santiago de Compostella 
lopen in Spanje. In juni gaan we weg. 
Ik heb het nog nooit eerder gedaan 
maar het lijkt me hartstikke leuk. 
Even 7 à 8 dagen wandelen in een 
ander gebied. De kunst is wel om 
dan mijn telefoon uit te doen. We 
hebben afgesproken elke ochtend 
om 9 uur te beginnen met lopen dus 
in de ochtend ben ik dan wel bereik-
baar, maar daarna gaat mijn telefoon 
uit. Dat moet je echt doseren. Ik vind 
het moeilijk, maar anders word je 
gek.”

WAT IS DE MAATSCHAPPELIJKE 
FUNCTIE VAN FC GRONINGEN?
“De maatschappelijke functie van 
FC Groningen is gigantisch. Moet 
je eens kijken wat een voetbalclub 
doet met een stad. Ondernemers, 
restaurants. Iedereen verdient aan 
FC Groningen. Los daarvan bele-
ven zoveel mensen plezier aan de 
club. Ze komen langs of volgen het 
op televisie of via een ander ka-
naal. Binnen onze club zorgen we 
voor werkgelegenheid en daarnaast 
hebben we ook nog ongeveer 450 
vrijwilligers. Dat is fantastisch. Deze 
mensen zijn zo belangrijk en tellen 
mee. Onderschat dat niet. Kom mij 
niet aan dat we geen maatschappe-
lijke functie hebben. Het is ongekend. 
Wij zijn niet meer weg te denken uit 
de stad.”

VERDIENEN VOETBALLERS NIET 
TEVEEL?
“Profvoetballers verdienen inderdaad 
veel, maar niet teveel. Dat is markt-
werking. Kijk maar naar anderen, 
bijvoorbeeld mensen in de muziek, 

die verdienen ook 
genoeg. Daarnaast 
zetten onze spelers zich 
in voor bezoek aan scholen en zie-
kenhuizen of ze geven een clinic. Als 
je ziet wat dat losmaakt bij mensen, 
vind ik niet dat ze teveel verdienen.”

WAAROM HEBBEN WE GEEN 
DAMESVOETBAL?
“Ik zal het je uitleggen en hier heel 
helder in zijn. Wij leiden op voor het 
eerste elftal en in het eerste elftal 
van de eredivisie zitten geen dames. 
De enige uitzondering hierop is ‘Kids 
United’. Die spelen wel door elkaar. 
En dat is echt geweldig om te zien. 
Het plezier dat die kinderen hier 
beleven. Voor de rest zijn er aparte 
vrouwencompetities. Bij hockey is 
dat ook zo. Ik ken maar een sport die 
gemengd speelt en dat is korfbal. Je 
mag daar wat van vinden, maar het 
is nou eenmaal zo en ik heb het ook 
niet bedacht.”

HET GAAT MINDER GOED MET FC 
grOnIngEn, HOE VOELT DaT VOOr 
U?
“Het was een zwaar jaar. Dat doet 
pijn ondanks dat ik me realiseer dat 
het bij sport hoort. Maar elke club, 
hoe groot je ook bent, maakt dit mee. 
Het is zoals die televisieserie: je hebt 
goede en slechte tijden. Het is niet 
erg maar het gaat erom dat je struc-
tuur en basis goed is. We moeten 
hier doorheen en dan ben ik ervan 
overtuigd dat we komend seizoen 
gaan doen wat we horen te doen. 
Eindigen bij de eerste 8 of 9. Het is 
keihard werken maar het gaat zeker 
lukken.” Met deze motiverende woor-
den eindigt mijn interview met Hans. 
Ik ben onder de indruk van zijn daad-
kracht. Het is een man die weet wat 
hij wil. Een ondernemer in hart en 
nieren maar boven alles weerklinkt 
in al zijn woorden de liefde voor ‘zijn’ 
FC Groningen. Ik ben nog steeds 
geen voetbalmeisje, maar met Hans 
die met zoveel liefde spreekt over de 
club, zou ik me bijna laten overhalen. 

Charntal Kuipers (tekst en foto) 
Foto standbeeld Tonny van Leeuwen: 
Obed Brinkman
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ria (60) is al een jaar of acht werk-
zaam als steward bij de FC. Ze 
vertelde mij wat hier zoal bij komt 
kijken. Sinds twee jaar geeft ze 
ook rondleidingen. Verder vertelde 
ze over het Fluks Hoes.

Het werk van Ria begint met het 
inspecteren van de stoeltjes. “We ha-
len elke keer vier of vijf rugleuningen 
weg die loszitten. Dat is niet veilig.” 
Vervolgens gaan alle supporters naar 
binnen. “Bij de instroom moet je erop 
letten dat er geen voorwerpen naar 
binnen worden meegenomen, die 
niet toegestaan zijn, zoals paraplu’s, 
blikjes en flesjes. Vuurwerk mag 
natuurlijk ook niet. Dat is te allen tijde 
verboden. In het begin vond ik het 
heel druk bij de instroom. Op een 
gegeven moment ken je heel veel 
vaste bezoekers en weet je waarop 
je moet letten.”

OPLEIDING
Om dit werk te 
doen, krijgen 
alle stewards 
een uitgebreide 
opleiding. “Je 
leert omgaan 
met gedrag 
van mensen en 
verschillende 
situaties die 
zich rondom 
een wedstrijd 
kunnen voor-

doen. Je mag een aantal politietaken 
doen en daarom wordt je nauwgezet 
gescreend door de politie. Elk jaar 
is er een zogenaamde herhaaldag, 
zodat je up to date blijft.” Omdat er 
veel vrijwilligers zijn, hebben ze een 
eigen onderkomen in het stadion. Die 
ruimte is vernoemd naar een man, 
die fan was van de FC en bij zijn 
overlijden geld naliet aan de club. 
Zijn (bij)naam: Opa Fluks. “Vandaar 
dat de ruimte het Fluks Hoes is gaan 
heten. Er hangt daar ook een grote 
foto van hem.”

KOEMAN FAMILIE TRIBUNE
Ria werkt altijd op de Koeman Fami-
lie Tribune. “Tijdens de wedstrijd let 
je op het gedrag van de supporters, 
of alles goed gaat. Ik sta altijd bij 
het horeca-uitgiftepunt. Daar is het 
met name in de rust heel druk en 
dan probeer je te helpen zodat alles 

zo goed en snel 
mogelijk verloopt.” 
Daarnaast gaat Ria wel 
eens met de bus mee naar uitwed-
strijden. “Meestal ga ik mee met de 
Junior Club. Dat zijn onze jongste 
supporters, die ook een paar keer 
per seizoen een uitwedstrijd van FC 
Groningen bezoeken.”

RONDLEIDINGEN
Twee jaar geleden vroeg de FC aan 
Ria of ze ook rondleidingen wilde 
geven in het Noordlease Stadion. Zij 
kan zich goed uiten en in het open-
baar spreken ligt haar wel. “Groepen 
variëren van grote bedrijven tot kin-
deren van een voetbalclub. We heb-
ben ook de huisvrouwenvereniging 
en studentenverenigingen op bezoek 
gehad. Heel divers.” 

Tenslotte benadrukt Ria dat de FC 
ook een belangrijke sociale functie 
heeft. “De club heeft de Stichting 
FC Groningen in de Maatschappij, 
die goede doelen en maatschappe-
lijke projecten ondersteunt. De club 
besteedt ook veel aandacht aan de 
supporters. Ik vind het heel bijzon-
der wat de FC allemaal doet op dat 
gebied.” Ria hoopt nog vele jaren dit 
werk te doen. Want, zo verzekert ze 
me: “Ik ben fan van FC Groningen.”

Chris van Boetzelaar (tekst en foto)

De kleuren wit (of zilver) en groen 
horen al eeuwen bij de stad Gronin-
gen. Op het stadszegel van Gronin-
gen uit de vijftiende eeuw komen 
we de kleuren groen en wit al tegen. 
Eigenlijk is het een zilverkleurig veld 
met daar doorheen een groene balk. 
Het zilveren schild met de groene 
dwarsbalk werd oorspronkelijk ge-
bruikt door de Groninger stadsprefec-
ten, de hoogste bestuurders van de 
stad. Achter het zilveren schild met 
groene dwarsbalk zien we een dub-
belkoppige adelaar. Dit verwijst naar 
het feit dat de stad Groningen in de 

Middeleeuwen een vrije rijksstad was 
binnen het Duitse Rijk. De dubbele 
adelaar werd in het middeleeuwse 

Duitse Rijk in vrijwel elk wapen ver-
werkt. Later is aan het wapen van de 
stad nog een kroon toegevoegd. De 

kleuren op het wapenschild symbo-
liseren in de heraldiek trouw (zilver 
of wit) en hoop (groen). Trouw en 
hoop, een betere symboliek voor de 
FC kun je niet bedenken! De groene 
dwarsbalk vinden we ook terug in de 
vlag van de stad Groningen. Ook in 
de provincievlag van Groningen zien 
we de groene balk tussen het rood, 
wit blauw weer opduiken. De hoop 
op een goede afloop: op elk front. 
We kunnen het in Groningen goed 
gebruiken! 

Greetje de Vries

Waarom zijn groen en wit de kleuren van de FC? 

FC GRONINGEN SPECIAL

Steward en 
rondleider 

 ria werkt bij 
FC groningen
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PUZZELBIJLAGE
 
“Ik snap er geen zak van”
ga de kroeg in na het verschijnen 
van een nieuwe Oosterpoorter en 
de kans is groot dat je het iemand 
hoort verzuchten. Onderwerp van 
de klacht: de cryptofilippine. Toch 
mag de puzzel zich al vijf jaar lang 
verheugen op een trouwe schare 
oplossers én inzenders. Het lijken 
er zelfs steeds meer te worden. 

Ter gelegenheid van de 50e afleve-
ring van de cryptofilippine kunnen 
al die mensen die “er geen zak van 
snappen” nu ook eens een prijs win-
nen. In deze speciale puzzelbijlage 
staan drie extra puzzels: een rebus, 
een kinderpuzzel en een woordzoe-
ker. De prachtige tekeningen van 
de rebus en bij de kinderpuzzel zijn 
gemaakt door de Oosterpoorter il-
lustrator John Croezen. 

Met dank aan talloze winkeliers en 
horecabedrijven uit de Oosterpoort is 
er een geweldige prijzenpot.

WAT MOET JE DOEN?
Los de puzzel(s) op en stuur de 
oplossing(en) vóór maandag 
4 juni naar de redactie van de 
Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 

CA, Groningen. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com. Elke 
oplossing moet apart worden op-
gestuurd onder vermelding van de 
naam van de puzzel. 

Je mag elke oplossing één keer in-
zenden. Het vermelden van je straat-
naam wordt zeer op prijs gesteld.

PRIJSUITREIKING MET EXTRA 
PRIJZEN
De prijzen worden uitgereikt voor-
afgaand aan het optreden van Los 
Bomberos tijdens de jaarmarkt op 
zaterdag 16 juni bij café Merleyn, 
aanvang 16.30 uur. 

Er is dan ook een muziekquiz waarbij 
nog drie extra prijzen te winnen zijn: 
een drinktegoed bij Café Merleyn twv 
€ 50,-, twee vrijkaarten voor Cordo-
vas op 21 juni in de Oosterpoort en 
tweemaal een aperitief bij bistro de 
Grote Frederik.

De prijzen
REBUS
Hoofdprijs: Boekenpakket van 
Uitgeverij Passage twv € 65,- (Her-
man Sandman, Mangup Milko, Anjet 
Daanje, jl. en Igor Wijnker, Rock City)

2e prijs: Dinerbon twv € 20,- bij Eet-
café Michel 

3e prijs: 2x een voorgerecht à € 7,50 
bij Restaurant Taj Mahal (alleen in 
combinatie met een hoofdgerecht)

4e prijs: Plantjes uitzoeken twv € 10,- 
bij Bloemenkraam Oosterpoort.

5e prijs: 100 kopieënkaart van twv 
€ 7,- bij Copy Systems

KINDERPUZZEL
Hoofdprijs: Voor € 20,- snoep en/of 
boekjes uitzoeken bij Primera

2e prijs: Knipbeurt bij Haar & Zo twv 
€ 16,50

3e prijs: Twee keer kindermenu Friet 
van Piet à € 6,95

4e prijs: Voor € 7,50 ijs (6 bolletjes) 
bij Dinner Served. 5e prijs: Voor € 5,- 
snacken bij De Meeuw.

WOORDZOEKER
Hoofdprijs: Waardebon twv € 75,- 
van HUBO Weening

2e prijs: Sony Fototas twv € 60,- bij 
Vaszlovszky

3e prijs: 500 kopieënkaart twv 
€ 22,90 bij Copy Systems

4e prijs: Een boeket bloemen twv 
€ 15-, bij Akkerman Bloemen

5e prijs: Weleda verzorgingsproduct 
twv € 8-, bij De Ingen.

CRYPTOFILIPPINE
Hoofdprijs: Boodschappen twv € 50,- 
bij de COOP

2e prijs: Nagels-geleration twv € 35,- 
bij Safari Sun

3e prijs: Flex Frame Zonnebril twv 
€ 15,- van Caer Boardsports

4e prijs: Twee flessen ‘huiswijn’ van 
Makelaardij Van der Houwen

5e prijs: 100 kopieënkaart twv € 7,- 
bij Copy Systems

REBUS  artwork © 2018 John Croezen
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In de Oosterpoorter kun je elke 
maand een verhaaltje lezen over een 
dier in de Oosterpoort. Op de foto 
bij dat verhaaltje zie je dan het dier 
samen met zijn eigenaar. Maar in 
de Oosterpoort wonen ook heel veel 
dieren zonder eigenaar. Die dieren 
hebben zich verstopt in straatnamen. 
Als je die dieren wilt vinden moet je 
goed kijken.

Een voorbeeld: als je heel goed 
zoekt zie je dat in de Polderstraat 
een poes verstopt zit. Hoe dan? 
Nou, als je de letters L, D, R, T, R, A, 

A en T weghaalt hou je ‘poes’ over. 
Probeer maar! 

WAT MOET JE DOEN?
Hieronder staan 13 straatnamen 
uit de Oosterpoort, de Meeuwen, 
Europapark en Kop van Oost. In 
elke straatnaam zit een dier verstopt. 
Het is jouw taak om dat dier eruit te 
halen. Let op! Soms zitten er meer 
dieren in één straat verstopt. Of 
één dier in meerdere straten. Om te 
weten of je het goede dier gevonden 
hebt moet je kijken of dat dier op een 
van de plaatjes staat. 

Bij elk plaatje staan de cijfers die 
horen bij de straatnaam. Als je de na-
men van de dieren in de vakjes hebt 
gezet, zie je dat er in de gekleurde 
vakjes nóg een dier tevoorschijn 
komt. Dat dier is familie van een dier 
dat ergens in de Polderstraat aan 
een muur hangt. 

ZET ‘M OP En STuur In!
Als je het dier in de gekleurde vakjes 
hebt gevonden heb je de oplossing. 
Stuur in en misschien win jij wel 
een mooie prijs! Zet je ook je leeftijd 
erbij?

KINDERPUZZEL

103 &

911 &

81 &6 ,

122 &135 &47 &

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Barkmolenstraat

2. Winschoterdiep

3. Tonkensstraat

4. Mauritsstraat

5. Esperantostraat

6. Brandenburgerstraat

7. Sophiastraat

8. Frederikstraat

9. Paulus Lamanstraat

10. Eemskanaal zz

11. Eelkemastraat

12. Sontweg

13. Hendrikstraat

 artwork © 2018 John Croezen
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KINDERPUZZEL WOORDZOEKER

In de woordzoeker moet je de woorden uit de lijst vinden en wegstrepen.  
Die woorden kunnen van links naar rechts of van rechts naar links staan, 
zowel horizontaal, verticaal als diagonaal. Dezelfde letters kunnen meerdere 
keren gebruikt worden. Als je alle woorden hebt weggestreept moet je de 
overgebleven letters in de vakjes eronder plaatsen. De zin die je dan krijgt is 
de oplossing. Let op! De IJ bestaat uit twee letters. De spaties uit de lijst tel-
len niet mee. Voorbeeld: HAAR EN ZO wordt HAARENZO.

AKKERMAN

APERITIEF

BISTRO

BLOEMENKRAAM

BOARDSPORTS

BOEKET

BOODSCHAP

COOP

COPYSYSTEMS

CORDOVAS

CULTUURCENTRUM

DE GROTE FREDERIK

DE INGEN

DE MEEUW

DINERBON

DINNER SERVED

EETCAFÉ

FRIET VAN PIET

GELERATION

HAAR EN ZO 

HUBO

HUISWIJN

KINDERMENU

KNIPBEURT

MAKELAARDIJ

MERLEYN

NAGELSTUDIO

PLANTJES

PRIMERA

SAFARI SUN

SNACKS

TAJ MAHAL

UITGEVERIJ

VAN DER HOUWEN

VASZLOVSZKY

VOORGERECHT

WAARDEBON

WEENING

ZONNEBRIL

N O B R E N I D H O O R N Y E L R E M

O T D E G R O T E F R E D E R I K Z E

B D E M E E U W T H C E R E G R O O V

E W E E N I N G U I T G E V E R I J B

D C G H T H F E I T I R E P A D K O E

R O T D U C V S A F A R I S U N O N O

A P A O E B U B B O E K E T I D E O S

A Y K Z S V O L Z S A V S P S W R K S

W S K N E T R O T T E L B C U S C A D

N Y E E J A P E R U E E H O T A V E K

O S R R T J R M S G U A H R N O I I G

I T M A N M I E A R P R O S D N N A E

T E A A A A M N T A E P C R G D T E N

A M N H L H E K I D S N O E E E T T S

R S B O P A R R N D V C N R N C E N D

E M A K E L A A R D I J M I A T O E O

L F R I E T V A N P I E T F D O R O S

E B I S T R O M Z O N N E B R I L U P

G T E R P B O O H U I S W I J N R T M
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1. Wedstrijddeel waarin de kaarten 
(niet) op zak blijven... (2+5+5)

2. … en dat is voor Padt heel erg... 
(9)

3. … omdat hij er samen 
met Begois toch deel van 
uitmaakt. (9)

4. Kun je dus niet staand 
mee golfen. (14)

5. Pleonastische maar 
smakelijke oefening. 
(9)

6. Uit hoofde van zijn belangrijke 
functie staat de lijnentrekker dit 
niet toe. (2+3+7+5)

7. Zitplaats voor de 
veehouder… (13)

8. … die ontevreden 
zijn beesten nadoet. (9)

9. Keurig gescoord. (2+3+3)
10. Hij neemt het nota bene 

op voor die vlerk! (17)
11. Treedt nooit op bij een openlucht-

concert. (12)
12. Vindicater die er een potje van 

maakt. (11)
13. Fanatieke familie van akant, 

brand en kwal. (5)
14. Supermarktmedewerkers moch-

ten gratis naar de wedstrijd tegen 
NAC. (13)

15. Ligt op de vloer in het tuinhuisje. 
(7)

16. Omdat voetbal nu eenmaal 
oorlog is gaf ‘de kleine gene-
raal’ bevel tot deze training. 
(14)

17. ’Gedaan!’, sprak de Gronin-
ger en lichtte zijn optie. (4)

18. Lullig, maar als Padt hier staat 
dan zit ie. (4+4)

19. Het eerste schot telt niet. (6)
20. Die nerd bij de Z-side is vol-

strekt gestoord. (9)
21. Hier bewaart de scheids zijn rode 

en gele kaarten in. (12)
22. Is doelgericht bezig en hoeft dus 

niet meer mee te doen aan een 
talentenjacht. (12)

23. Kinderzitje. (6+4)
24. Hierop scoor je niet maar 

hoef je ook niet te betalen. 
(2+3)

25. Aha, uit die hoek waait de wind! 
(9)

26. Druk verkeer waar de zon niet op 
schijnt. (12) 

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine lees je in de gekleurde 
vakjes een deel van een songtekst. 
Dat is de oplossing. Gelijke cijfers 
zijn gelijke letters.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 49 
– SCHIPPERSKINDEREN 
1. Schipperskind 2. Bakzeil 3. IJltem-
po 4. Kielhalen 5. Apenkooi 6. Boor-
dradio 7. Modderschuit 8. Schipperen 
9. Stuurlui 10. Oorlam 11. Schipbreuk 

12. Drijfjacht 13. Baren 14. Afnokken 
15. Scheepsrecht 16. De boot is aan 
17. Steven 18. Barkrukken 19. Drij-
vende kracht 20. Kant noch wal.

De oplossing is: IEMAND DE LOEF 
AFSTEKEN

De winnaar van de gevulde Coop-
boodschappentas is Elly Vos uit de 
Lodewijkstraat. Van harte gefelici-
teerd!

CrYPTOFILIPPInE 50
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1 7 7 5 3 9

2 5 10 6 5

3 1 3 11 6

4 3 2 8 9 5

5 4 7 1 11

6 6 4 9 6 4 9 4

7 10 11 5 8 2

8 1 11 1 6

9 4 9 4 11

10 2 3 7 7 8 5

11 9 2 8 2 8

12 7 9 5 3

13 7 11

14 10 10 2 3

15 5 9

16 8 11 1 4 8

17 1

18 1 5 3

19 5 6

20 10 8 7 1

21 6 4 9 3 2

22 7 1 11 10 4

23 2 8 3 2

24 7 11 3

25 4 1 11

26 2 6 8 9
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Yankee heet deze bijzondere hond 
die samen met zijn baasje Harm 
(maar iedereen noemt hem Appie) in 
de Hornstraat woont. Yankee is een 
Amerikaanse Staffordshireterriër en is in 
Limburg gekocht door de stiefzoon van 

Appie: Arend. Hij heeft een bijzonder goed 
karakter, is lief voor mens en dier, maar is 
als het moet weerbaar. Drie jaar geleden 
werd hij eens aangevallen door een andere 
hond. Binnen een paar seconden kreeg 
hij de andere hond op de rug – hij gromde 

even (“niet weer doen he”) en liep er toen 
bij weg. Appie en Yankee zijn bekend en 
geliefd bij menig Oosterpoorter. 

Tekst en foto: Obed Brinkman.

(huis) dieren IN DE Oosterpoort

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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OOSTERKIDZZZ  
Borgmanschool groep 3A
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UITGEVERIJ PALMSLAG
Literatuur, poëzie en non-fi ctie

10% korting in onze webshop! 
Vul deze kortingscode in op 

onze webshop en krijg 10% korting 
op elke bestelling:

OOSTERPOORT2018

www.palmslag.nl

PETER J.L.M. BERNINK

HET 
ICOON

Een misdadige constructie / thriller

De slome duikelaar, de dronkaard 
en de dorpsgek. Het is het type mens 
waar we soms om moeten lachen, 
maar net zo vaak medelijden mee 
hebben. Erik Hulsegge weet ze 
samen met tal van andere soort 
mensen haarfi jn te beschrijven in 
Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe 
columns en een selectie die hij voor 
de website van RTV Noord schreef 
en over verhaalde in zijn radio-
programma De Noordmannen op 
zondagmorgen.

Met Groningen als decor voelt Erik 
zich als een vis in het water in zijn 
columns over wat er met hemzelf en 
de mensen om hem heen gebeurt. 
Hij weet daarbij een beangstigend 
treff ende toon aan te slaan. Want 
je zult verrast zijn hoe vaak je je 
herkent in zijn rake observaties van 
het alledaagse leven.

Journalist, presentator en columnist 
Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 
2016 met zijn bundel met columns 
Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG
WWW.PALMSLAG.NL

ISBN  978 94 9177371 6 COLUMNS

HAALF 
ZEUVEN

ERIK HULSEGGE
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Haalf zeuven omslag def.indd   1 16-10-17   22:24
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In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat 
de Oosterpoorter maandelijks met een 
grunneger kouke op bezoek in een van 
de vele hoekhuizen in onze wijk. In deze 
aflevering is dat bij Victor Boswijk (62). 
Hij woont op de hoek van het Verlengde 
Winschoterdiep en Bastion, met zijn 
vrouw nelly Paanakker (56) en hun kin-
deren Lennart (23), Cas (19) en Emil (19) 
en hun hondje Mickey. 

Victor is directeur van Het Neder-
lands Stripmuseum. Zijn vrouw is 
advocaat en werkt bij De Haan Ad-
vocaten. Victor vertelt dat hij destijds 
als projectleider nog bij de bouw van 
het pand van dit bedrijf betrokken 
was. “Ik deed meer van dat soort 
klussen, zo heb ik ook de verbou-
wing begeleid van het filmhuis in de 
Poelestraat, toen dat Images werd.” 
Ook bij de ontwikkeling en de bouw 
van zijn eigen en 17 andere huizen 
in de buurt was hij nauw betrokken. 
“Deze huizen lieten we als particu-
liere opdrachtgevers samen bouwen, 
ondersteund door stichting Kuub.” 
Dit project won in 2006 zowel de 
publieksprijs als de juryprijs van de 
verkiezing Het Mooiste Gebouw van 
Groningen” kijkt Victor terug. 

HOE LANG WOON JE HIER?
“Nu 12 jaar, vanaf juli 2006. Ik wilde 
graag op deze plek wonen, dit huis 
heeft niet zo’n grote tuin maar wel 
een fantastisch uitzicht over het Win-
schoterdiep. De ijsvogels vliegen hier 
voor de deur langs. Het voordeel van 
bouwen met een groep particulieren 
is dat je de indeling van je huis zelf 
bepaalt. Omdat het een langdurig tra-
ject was, konden we daar goed over 
nadenken. In al die jaren ben ik nog 
steeds niks tegengekomen waarvan 
ik denk dat we dat anders hadden 
moeten doen.”

WAT VIND JE VAN DE BUURT? 
“ Ik ben verknocht aan de 
Oosterpoort. Als kind woonde ik hier 
al met mijn ouders, in de Maurits-
straat, in het huis boven wat nu de 
ingang is van de stadstuin. Later 
als student woonde ik onder meer 
in de Van Sijssenstraat, ik heb aan 
de Meeuwerderbaan gewoond, 
in de Oliemuldersstraat. Er is hier 
nog steeds veel reuring, er zijn 
nog redelijk veel ondernemers en 

winkels aan de Meeuwerderweg. Het 
leeft hier in de wijk, dat vind ik prettig. 
Het is ideaal dat je in vijf minuten in 
de binnenstad staat, maar dat je ook 
in vijf minuten de stad uit bent.” 

HEB JE VEEL CONTACTEN IN DE 
BUURT?
“Het is hier een redelijk coherente 
gemeenschap, dat uit zich in druk 
bezochte buurtfeesten en straatbor-
rels. We zijn destijds ook met zijn 
achttienen begonnen, dat scheelt. 
Die buren uit het begin wonen hier 
niet allemaal meer, maar over het 
algemeen kennen de mensen elkaar 
hier goed.”

HEB JE OOK EEN LIEVELINGSPLEK 
IN DE BUURT? 
“Onze voortuin. Daarmee bedoel ik 
het gras naast ons huis, bij de zwem-
plek. Dat is echt een verzamelplek, 
de buurtkinderen spelen daar in het 

water en op de steiger. Daar kun je 
zomers heerlijk zitten en kletsen.” 

MIS JE IETS IN DE WIJK?
“Ik mis eigenlijk niks. Alles is er. We 
hebben een parkje vlakbij, er zijn 
winkels in de buurt.” 

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN? 
“Ik denk dat we hier nog heel lang 
blijven. Ik zie geen enkele reden om 
te verhuizen. Meer naar de binnen-
stad hoeft niet wat mij betreft, hier 
is het heerlijk rustig en dan zit je 
meteen in het lawaai. Wat ik nog wel 
voor me zie hier in de buurt is dat we 
met een groep bewoners zorgen voor 
een warmtepomp hier in de wijk waar 
we allemaal op worden aangesloten. 
Daar wil ik binnenkort eens contact 
over opnemen met WarmteStad.” 

MvdF

KOEK 
OP DE 
HOEK
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      Nijestee biedt ruimte 
aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is Nijestee 
de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee 
woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen. 

Damsterplein 1 . (050) 853 35 33 . nijestee.nl . facebook.com/nijestee
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KROEG VAN KLAAS 
AFRIKA JAM PARTY
Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM 
PARTY, m.m.v. diverse muzikanten (doe 
mee!). Er is een DJ die de pauzes vult met 
African roots en in de achterzaal kunt u heerlijk 
Afrikaans eten voor slechts 5 euro. Aanvang 
16.00 uur. 

ZATERDAG 19 MEI 
Jelle Mulder Trio met Gino Jansen en Marcel 
Jasper Aanvang 21.30 uur

DINSDAG 22 MEI 
Popquiz De quiz wordt deze keer samenge-
steld en gepresenteerd door Pieter knol en Jan 
Stap. Teams tot maximaal 5 personen. Deel-
name € 2,50 p.p. Aanvang 20.00 uur. Opgave 
via email: kroegvanklaas2@gmail.com

VRIJDAG 25 MEI
Luisterconcert in het achterzaaltje. Bert Had-
ders & Joost Dijkema Aanvang 22.00 uur 

ZATERDAG 26 MEI
Live muziek Sonar: Alternatieve, melodieuze 
gitaarpopband met als uitgangspunt triphop 
met sferische gitaarsounds. Aanvang 21.30 
uur.

ZATERDAG 2 JUNI
Open podium m.m.v. KvK huisband o.l.v. Lou 
Leeuw. Aanvang 21.30 uur, 

ZONDAG 3 JUNI
The Songclub: de deelnemende songwriters 
spelen elk één nieuw en één eerder geschre-
ven eigen nummer. Aanvang 22.00 uur.

WOENSDAG 6 JUNI
De Dichtclub: de14 leden van de Dichtclub 
presenteren naast eerder geschreven eigen 
werk elk minimaal één nieuw gedicht van 
eigen hand. Aanvang 20.30 uur

CAFÉ OLIVIER
MAANDAG 21 MEI 16.00 2E PINKSTERDAG
Live muziek: Marco Schuitmaker

ZONDAG 27 MEI 13.00
Bowlingtoernooi: Vanuit het Café naar Bow-
lingcentrum Groningen. Opgeven tot 21 mei. 
Twee uur bowlen, 15 euro per persoon. 

VRIJDAG 1 JUNI 20.00
Koppeldarttoernooi. Inschrijven met koppels, 5 
euro p.p. Opgeven: info@olivierentertaining.nl.

WOENSDAG 6 JUNI 20.00
Klaverjastoernooi, 5 euro p.p. Opgeven: info@
olivierentertaining.nl.

VRIJDAG 11 MEI 20.00
Tropisch Strandfeest. Met tropische muziek en 
zonnige aankleding!

POORTERSHOES
INFOAVOND 3P0 GROEP 
Op de avond van 28 mei, 7-9 uur vertelt een 
deskundige over circulaire economie en vooral 
over hoe je een auto samen kunt gebruiken.

OOSTERPOORT KUNSTPROJECT
Vrijdag 1 juni is er ‘s middags de eindpresenta-
tie van het Oosterpoortkunstproject. 

BUURTBORREL
Donderdag 21 juni, 16-19 uur, is er weer een 
gezellige buurtborrel, georganiseerd samen 
met WIJ-Rivierenbuurt en de wijkagent. 

BINGO 
Elke woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur 
kunt u in het Poortershoes een gokje wagen 
tijdens onze gezellige bingo. 

BUURTRESTAURANT
Het buurtrestaurant heeft altijd een veelzijdig 
weekmenu met een vlees-, vis- en een vege-
tarische schotel. Gemaakt met alleen maar 
verse ingrediënten en kruiden. Het hoofdmenu 
kost € 7,40. Soep en het toetje kosten € 2,40.

DE BUURTWERKER KOMT BUURTEN 
Elke vrijdag om 14:00uur. U bent van harte 
uitgenodigd om langs te komen voor een kopje 
koffie/thee!

Aanmelding voor alle activiteiten en informatie 
alleen via de website van het Poortershoes.

SPEELTUINVERENIGING DE 
OOSTERPOORT
KINDERCLUB
Elke vrijdagmiddag van15.00-16.00. Voor kin-
deren vanaf 6 jaar. Gratis deelname. Aanmel-
den via Marin.Kuipers@wij.groningen.nl 

KINDERDISCO
Zaterdag 2 juni van 19.45 uur tot 21.00 uur. 
Gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden.

KLAVERJASSEN EN SJOELEN
Iedere maandagavond, aanvang 20.00 uur. Er 
kunnen nog klaverjassers bij. € 2,00 p.p.

TAFELTENNIS
Iedere dinsdagavond, aanvang 20.00 uur.

CREATIEVE CLUB
Dinsdag 29 mei, aanvang 20.00 uur. Er kun-
nen nog creatievelingen bij. Kosten leden € 
3,50 en € 5,00 voor niet-leden.

SUPER BINGO
Woensdag 6 juni, aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur.

KOPPELKAARTEN
Donderdag 7 juni, aanvang 20.00 uur. Er kun-
nen nog koppels bij. Kosten € 3,00 p.p.

BLOEMSCHIKKEN
Donderdag 14 juni, aanvang 20.00 uur. Vooraf 
opgeven i.v.m. aanschaf bloemen. Kosten 
leden € 3,50 en € 5,00 voor niet leden

Info en opgave avondactiviteiten: Jan Tammes, 
06-44050961.

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert eens in de twee 
maanden op maandag in het Poortershoes, 
aanvang 20.00 uur. Eerstvolgend overleg: 25 
juni 2018.

VARKMOLENSTRAAT
Er zijn weer varkentjes in de Barkmolenstraat! 
De buurt is er al helemaal op ingericht, getuige 
deze foto’s van Obed Brinkman.
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