© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Maandag, 31 augustus 2015

VOETBAL Herinneringen en verhalen over passie tijdens eerste bijeenkomst van Socio Club VVV-Venlo

Uiteraard wordt tijdens de bijeenkomst ook het VVV-lied ten gehore gebracht. Onder: de KNVB-beker.

foto’s Lé Giesen

‘Liefde voor VVV draag je uit’
De Socio Club VVV-Venlo
wil Noord-Limburgs enige
profclub helpen de weg
omhoog weer in te slaan.
Wat daarvoor nodig is?
Passie van alle supporters.
Ook diegenen die niet
wekelijks naar De Koel
komen.
door Eric Seuren

W

at voor hem een
hoogtepunt van
VVV is? Oud-voetbalprof Ger van
Rosmalen hoeft er niet over na te
denken. „Dat we er samen stonden. Ook als het stukken minder
ging. Dan stapten we evengoed
dat veld op en gingen er voor
meer dan honderd procent voor.
Voor de club. Voor de stad. Dat is
het moeilijkste wat er maar is,
maar we deden het. Daar gaat het
om.”

De passievolle boodschap van
Van Rosmalen krijgt de handen
op elkaar op een zondagmiddag
in theater De Maaspoort. De voetballer is er om op uitnodiging
van de Socio Club VVV-Venlo te
vertellen over de bijzondere voetbalperiode van de jaren zeventig.
Toen er gepromoveerd werd op
de Wageningse Berg en men
speelde tegen het Barcalona van
Cruijf en Neeskens.
De middag, de eerste in een reeks
van velen als het aan de Socio
Club VVV-Venlo ligt, was bedoeld om het VVV-gevoel in de
stad en de regio weer aan te wakkeren. Want de tijden dat stadion
De Koel vol zat liggen al veel te
ver in het verleden. Bovendien
wordt er - ‘typisch Venloos’ - te
veel gezeurd over de club. En dat
moet anders, vinden de Socio’s.
Ongeacht of men nu naar De
Koel komt of niet; er moet met
meer trots over VVV gesproken
worden, en dat gebeurt momenteel niet.
Want de club heeft een rijke en
mooie historie. Zoals de winst
van de KNVB-beker in 1959. Het
beeld van Gijs Nas op de schou-

ders van onder anderen Jan Klaassens doet de verhalen bij de oudere toeschouwers meteen losko-

men. „Het was de eerste keer dat
ik mee mocht met een uitwedstrijd.” Of de winst op Ajax in

1987 in de sneeuw. De hele zaal
gonst bij het zien van de oude
beelden. Of de ‘gestolen’ promotie naar de eredivisie in 1991 waarbij het VVV-team tot half een ’s
nachts ondergedoken bleef in Breda tot de woeste NAC-supporters
waren verdwenen. Tal van kleurrijke anekdotes komen voorbij uit
de mond van onder anderen Willie Erkens, Sef Vergoossen, Frans
Körver en Jay Driessen.
Met de herinneringen aan die
‘gaolde jaore’ hopen de Socio’s de
aftrap te hebben gegeven voor
een nieuwe beweging. Ze willen
dat zo veel mogelijk mensen lid
worden van de Socio Club en
daarmee laten zien dat ze achter
VVV Venlo staan. Want dat is nu
meer dan ooit nodig, omdat er
dit voetbalseizoen cruciale beslissingen over de toekomst van
VVV genomen worden, zegt Socio-Club voorzitter Frans Aerts.
Een twaalfde man, die zich zowel
in als buiten het stadion zichtbaar en hoorbaar een kloppend
VVV-hart laten horen is daarbij
van groot belang. Aerts: „Bovendien, de liefde voor VVV, die
draag je uit. Overal en altijd.”

