De chat met....

Joost Henselmans

De winter is weer voorbij en bij de redactie kwamen de lentekriebels weer
naar boven! Het werd weer tijd voor een nieuwe chat met....?
Voor een nieuwe chat gingen wij op verzoek van Truschka Sas, langs bij
Joost Henselmans. Toen we de oprit op reden zwaaide hij ons vrolijk toe
vanaf de grasmaaier, want ook aan de Kalenbergerweg is het voorjaar weer
begonnen. Gelukkig was hij ons nog niet vergeten en had hij voor het trainen
nog wel even tijd voor een interview.
We vielen gelijk met de deur in huis. Truschka was benieuwd naar alle
bezigheden van Joost rondom Tonego.
De eerste vraag luidde dan ook: ‘Je bent aardig actief voor de
voetbalvereniging, wat doe je nou allemaal bij Tonego?’ Joost vertelde dat hij
er al jaren voetbalt, dat hij sinds vijf jaar in het bestuur van Tonego zit en dat
hij nu vier jaar het aanspreekpunt is voor de pupillen. Dit zijn de F’jes, de
D’tjes en de E’tjes. Wat Joost doet voor de pupillen, doet Carlo van de Berg
voor de junioren. ‘Waarom pupillen? Nou, deze functie kwam vrij en ik vind
het gewoon hartstikke leuk om die kleintjes rond te zien lopen.’ Aldus Joost.
Als aanspreekpunt voor de pupillen maakt Joost ook de wedstrijdschema’s en
teamindelingen. ‘Af en toe fungeer ik ook als telefonist, wanneer de
wedstrijden worden afgelast bijvoorbeeld.’ Tenslotte regelt Joost ook al het
materiaal voor onze voetbalclub.

Zoals bij velen al bekend stapt Joost binnenkort uit het bestuur. Wij vroegen
ons af waarom Joost er eigenlijk mee wilde stoppen en of hij nu iets anders in
gedachten heeft om te gaan doen. ‘Ik stop om wat meer tijd te hebben voor
andere dingen. Vijf leuke jaren heb ik gehad in het Tonego bestuur, maar het
werd tijd voor een frisse wind.’ Joost gaf aan dat zijn functie nog niet was
overgedragen. Het bestuur had al wel iemand in gedachten, maar er staat
nog niets vast. Dit konden wij ons heel goed voorstellen, want vindt nog maar
eens zo’n breed inzetbaar bestuurslid!
Het leven van Joost Henselmans wordt dan wel grotendeels, maar niet
helemaal ingevuld met voetbal. Zo is Joost ook leider geweest van de
‘Flierefluiters’, een jeugdclub uit ons dorp. Joost over zijn leiderschap: ‘Ik heb
het ongeveer vijf jaar gedaan denk ik? En ik ben van mening dat wanneer iets
wat minder leuk begint te worden, dat je er dan mee moet stoppen. Daarom
ben ik er toen mee gestopt.’
Joost heeft samen met zijn vader en zijn oom een vermeerderingsbedrijf voor
aardbeiplanten. Wij vroegen Joost of hij ons kon vertellen hoe dat nou in zijn
werk gaat. ‘Kort gezegd planten we zogenaamde ‘moederplanten’, deze
geven weer jonge stekken, die rooien we op, ze worden verpakt en
vervolgens geleverd aan aardbeikwekers, voornamelijk in Noord-Duitsland.’
Joost gaf aan dat het de bedoeling is dat hij en zijn broer Joep over niet al te
lange tijd het bedrijf overnemen. ‘ Wat er zo leuk is aan het hebben van een
aardbeienplantenkwekerij? Het ondernemerschap! Iets mooiers zou ik me niet
kunnen indenken!’ Helaas voor ons en voor alle andere aarbeienliefhebbers,
zijn aardbeien bij Henselmans niet te koop. Voor plantjes of koffie kun je wel
altijd langskomen aan de Kalenbergerweg.
Zoals bekend is Joost ook altijd erg actief met de organisatie van het
Luttelgeester step-team. Wij vroegen of Joost er ook dit jaar weer bij
betrokken was. ‘Uiteraard ben ik ook dit jaar weer actief. Samen met Stef van
Vilsteren en Jorien Peters heb ik een team samengesteld en we zijn al aan
het nadenken over een leuk spektakel rondom de start/finish in Luttelgeest.’
Joost geeft aan de jeugd weer te betrekken bij het spektakel want dat was
een groot succes vorig jaar. Bent u niet ingedeeld in het Steppenrace-team en
wilt u toch graag deelnemen? Treur niet, want Joost is nog op zoek naar een
fanatieke 45+er die het leuk vindt om mee te doen en die ook nog eens kan
winnen!
Onze vragen waren al haast op toen Joost begon over het ‘vier-tegen-viertoernooi’ en het ‘Koperenketeltournooi’ in Luttelgeest. We moesten zeker nog
even melden in onze chat dat deze toernooien ook dit jaar weer een leuke
happening zal worden! En waarom moest dit nog even overduidelijk vermeld
worden zult u wel denken? Nou, dat is omdat Joost Henselmans gewoon
betrokken blijft bij de organisatie van deze toernooien. En dat vinden wij
Luttelgeestenaren alleen maar leuk, toch?! Nu restte ons nog een belangrijke
vraag te stellen. Want met wie doen we de volgende chat?... Bent u benieuwd
naar de keuze van Joost? Houd dan de site in de gaten!

Tenslotte hebben we het met Joost nog even gehad over de prestaties van
het 1e, zijn voetbalelftal van Tonego. ‘We doen het erg goed!’, waren zijn
woorden. We vroegen hoe onze club het nu deed ten opzichte van Marknesse
waarop Joost zei: ‘Het ziet er naar uit dat wij een wedstrijd gaan spelen voor
promotie en dat ‘de Groensokken’ gaan spelen om een degradatie te
voorkomen, dat is natuurlijk hartstikke mooi!’. Joost vertelde ons dit seizoen
nog niet geblesseerd te zijn geraakt. We hebben ook nog meegekregen dat
hij geschorst is zaterdag de 12e, alleen daarover mochten wij niet schrijven
op de website. Wij zeggen niets Joost....
Na het voetbalpraatje kwamen we aan het einde van alweer de vierde chat
met. Wij bedanken Joost voor zijn aandacht en nemen vervolgens nog even
wat foto’s van hem met zijn aardbeienplanten. Een ding is ons wel duidelijk
geworden, Joost mag dan misschien niet meer in het bestuur zitten van
Tonego, op de sportvelden zal hij nog zeer vaak te vinden zijn!

