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Koningslust verslaat wereldkampioen BokkenollenKoningslust verslaat wereldkampioen Bokkenollen
ZESDE KLASSE C Wedstrijd op verzoek van Griendtsveen op veld tegenstander gespeeld

door Pascal Meyer

KONINGSLUST – Koningslust heeft
gistermiddag tegen Griendtsveen
een eenvoudige overwinning be-
haald: 5-2. Maar op het wedstrijd-
formulier stond 2-5. Hoe kan dat?

Officieel had de wedstrijd tussen
Griendtsveen en Koningslust in
Griendtsveen gespeeld moeten wor-
den, maar in werkelijkheid werd de
competitiewedstrijd op speciaal ver-
zoek van de gasten afgewerkt in Ko-
ningslust. In Griendtsveen stond
immers alles in het teken van het
officieuze wereldkampioenschap
‘Bokkenollen’ en ‘Limonollen’.

Bokkenollen houdt in dertig mi-
nuten lang 24 spectaculaire hinder-
nissen afwerken door lanen en ka-

nalen met een dienblad vol met
bokbier. Een team bestaat uit twee
spelers en een coach. Een unieke
traditie in Griendtsveen. ‘Limonol-
len’ is de kinderversie ervan, met li-
monade.

Het duel eindigde dus in 5-2,
waardoor Griendtsveen voorlaatste
blijft op de ranglijst. Lang getreurd
is er niet, want het eerste elftal van
Griendtsveen had al eerder reden
tot feesten. Centraal in de verdedi-
ging stond de kersverse viervoudig
wereldkampioen Guus Kanters. Op
de vraag of het zaterdag laat was ge-
worden reageerde hij tijdens het
warmlopen grijnzend: „Het is laat
geworden, maar volgens mij waren
zij er ook”, glimlachte hij wijzend
naar zijn medespelers.

Ondanks de zware stapavond
maakte Griendtsveen in de beginfa-
se een opvallend frisse indruk. De
gasten begonnen zelfs scherper en
feller dan Koningslust. Na amper
vijf minuten kopte Stan Mennen
uit een hoekschop zijn elftal al
naar een 0-1 voorsprong. Maar Ko-
ningslust kwam nog voor rust te-
rug. Robert Delissen schoot in der-
de instantie uiteindelijk de gelijk-
maker binnen: 1-1.

In de eerste tien minuten na rust
nam Koningslust definitief afstand.
Eerst door een treffer van de jeugdi-
ge spelmaker Freek Kessels: 2-1. „Ik
wil zo snel mogelijk naar de vijfde
klasse”, was hij na afloop ambitieus
én duidelijk over zijn plannen.

Daarna tekende Koen Ottenhe-
ijm voor 3-1. Vanaf dat moment
was het gedaan met Griendtsveen.
Bij Guus Kanters begon begrijpelij-
kerwijs de vermoeidheid toe te
slaan. Chris Lemmen, zijn directe
tegenstander, profiteerde hiervan:
4-1. Griendtsveen kwam nog wel te-
rug via Toon van Veggel die een
hoekschop in een keer in de verre
driehoek schoot: 4-2. Het slotak-
koord was voor een ontketende
Chris Lemmen: 5-2.

Ondanks de drie punten was Ko-
ningslust-trainer Ruud van Encke-
vort gematigd tevreden: „In het be-
gin ontbrak bij ons gewoon de
scherpte, gaandeweg ging het be-
ter.” Door de zege staat Konings-
lust nu derde op de ranglijst.


