
90? Dat gelooft toch niemand! 
 

Via internet melden nieuwe leden zich aan. De een is 6 en gaat naar gymnastiek en de ander is 12 en 
gaat judoën bij DIO. Tussen deze aanmeldingen zat onlangs een aanmelding van iemand die is 
geboren in 1927. Ja, je leest het goed , in 1927. Dat vinden wij toch wel heel bijzonder. Daarom 
zochten wij hem op. 

Vroeger 

Eind jaren 20 wordt Cornelis (of Cor of Cees) geboren in het Noord-Hollandse Nieuwkoop. Hij groeit 
op in een gezin met 5 zussen en 3 broers. Hij is de helft van een tweeling. Als hij 3 is verhuisd het 
gezin naar Driebergen en later komt hij terecht in Apeldoorn. Zijn vader, zijn broers en zijn zoons zijn 
allemaal grote kerels. Hij niet. Dat komt omdat hij de helft van een tweeling is zegt hij. 

Gezin 

Cornelis ontmoet zijn vrouw in dansschool La Bordelaise aan de Loolaan in Apeldoorn. Hij brengt 
haar achterop de motor naar huis en de rest is geschiedenis. Ze blijven 62 jaar getrouwd en krijgen 2 
zonen. Hij laat vol trots de foto’s zien van zijn zoons en kleinkinderen. Helaas is zijn vrouw 1,5 jaar 
geleden overleden. Gelukkig is Cornelis positief ingesteld en blijft hij niet achter de geraniums zitten. 
Om de dag gaat hij bijvoorbeeld uit eten bij Berkenhove. Als het lekker weer is fietst hij naar De 
Cantharel voor een kopje koffie of hij werkt in de tuin. Vervelen doet hij zich niet. 

Sporten 

Op de vraag welke sport hij NIET heeft beoefend kan hij eigenlijk geen antwoord geven. Hij heeft in 
zijn leven zoveel gedaan. Vooral schaatsen, hardlopen, voetballen, skeeleren en volleyballen. Uit een 
mooie oude koektrommel komen vele medailles tevoorschijn van de vele tochten die hij heeft 
geschaatst. Een Elfstedentocht had hij ook graag gereden maar hij werd steeds uitgeloot. Cornelis is 
niet voor een gat te vangen, de Elfmerentocht van 120 kilometer rijdt hij wel. Ook een knappe 
prestatie vinden wij. Nog steeds schaatst hij iedere maandagmiddag in Deventer. 

En nu bij DIO 

Jaren speelt hij volleybal bij ODILO (Ons Doel Is Lichamelijke Opvoeding of - zoals de vereniging door 
jongens werd genoemd - Oude Dames In Lange Onderbroeken), het latere Novitas. Zijn trainer, Theo 
ten Tije, stopt als hij bijna 80 is. Aan een jarenlange traditie komt voor Cornelis een einde. Nu moet 
hij op zoek naar een nieuwe vereniging want volleyballen wil hij blijven doen. Zo komt hij, via zijn 
zoon, terecht bij ons. Na een aantal proeflessen besluit hij te blijven en vanaf 1 januari hebben wij 
een nieuw ‘oud’ lid. En die 90? Dat gelooft toch niemand. 

Van harte welkom bij DIO-Ugchelen 
Cornelis. We hopen dat je met veel plezier 
bij ons blijft sporten. 


