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IN HET VIZIER   HET ZONNETJE IN HUIS 
 

 

In Limburg rolt de bal wekelijks op meer dan honderd velden. Wedstrijden vol 

opmerkelijke en ontroerende momenten op soms bijzondere sportparken. Onze 

fotografen gaan op zoek naar de pareltjes uit het amateurvoetbal. 
 
 

 

 
 

 



Len Gielen, de lach van Baolder 
 
DOOR SVEN POELS 

 

Het zonnetje op sportpark De Meeren. Zo zou je Baarlo-secretaris Len Gielen (69) wel 
kunnen typeren. Voor thuisduels van het eerste elftal ontvangt hij de pers en collega-
bestuurders met open armen in de kelder van het clubhuis waar de bestuurskamer is 
gevestigd. Koffie en vlaai? Hij biedt het aan, nog voordat je ernaar vraagt. De ins en 
outs van VV Baolder? Hij dist ze allemaal op. En zijn aanstekelijke lach? Die is nooit 
ver weg.  
 
Behalve een goede gastheer is Gielen op zondagmiddag sportfotograaf en -
verslaggever. Als de spelers om iets voor half drie het veld betreden, staat hij klaar om 
de eerste kiekjes te maken. Tegen FCV wordt er een erehaag gevormd voor de 
scheids- en grensrechters in het kader van de ‘week van de scheidsrechter’.  
 
„Baarlo besteedt hier altijd aandacht aan. Arbiters  van de KNVB én eigen 
scheidsrechters krijgen dan een attentie aangeboden in de vorm van een echte 
Baolderse kóok.”  
 

“HET IS PUUR HOBBY 

EN IK DOE HET VOOR 
DE CLUB 

 
Len Gielen, secretaris VV Baarlo 

 
Volgend jaar wordt Gielen zelf ook in het zonnetje gezet, als hij zestig jaar lid is van 
de voetbalclub. In al die jaren was hij er voetballer, leider en kaderlid. Binnenkort 
treedt hij na dik twintig jaar terug uit het bestuur om plaats te maken voor nieuw, 
vrouwelijk bloed. Hij kan zich dan puur focussen op zijn wedstrijdfoto’s en -
verslagen, die op de clubwebsite en in lokale krantjes verschijnen.  
 
„Ik heb er nooit een cent voor ontvangen”, vertelt hij desgevraagd. ,,Het is puur 
hobby en ik doe het voor de club.” Maar dat hoeft ook niet, want Gielen heeft een 
rood-zwart hart. Baarlo is de rode draad in zijn leven. Net als zijn karakteristieke, 
gulle lach.  
 


