
Bijzondere bijdrage

Bijzondere bijdrage aan de studentensport

1. Activiteitencommissie - TKB
‘Sinds 2019 kent G.S.V.V. The Knickerbockers een activiteitencommissie (Actie). De Actie
organiseert activiteiten om geld op te halen voor het goede doel. In 2020 is er een
recordbedrag van bijna 12.000 euro opgehaald voor Kids United en afgelopen jaar heeft de
commissie een prachtig bedrag van bijna 10.000 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport
en Cultuur Groningen. Dit jaar zet de Actie zich in voor Stichting Samen Lachen. Deze stichting
organiseert uitjes voor kinderen bij wie dit door hun thuissituatie niet mogelijk is. Wij als
bestuur vinden het fantastisch om te zien dat er elk jaar weer TKB'ers zijn die in de
activiteitencommissie willen plaatsnemen en zich hard willen maken voor een goed doel. Het
jaar is pas net begonnen, maar de commissie heeft nu al verschillende acties opgezet,
waaronder een onwijs leuke vrijmibo met aansluitende pubquiz! Door de verschillende
activiteiten door het jaar heen die het goede doel onder de aandacht brengen, zorgt de
commissie voor maatschappelijke betrokkenheid binnen de vereniging. Hiermee willen we
bovendien laten zien dat we niet alleen kampioen zijn in de eerste, tweede én derde helft,
maar het ook enorm belangrijk vinden wat er buiten de lijnen van onze eigen sportvereniging
gebeurt.’



2. Rutger-Jan Buijs (Paus) - Drs. Vijfje
‘Rutger-Jan Buijs, binnen Drs. Vijfje bekend als Paus, werd afgelopen december genomineerd
tot Lid van Verdienste. Deze bijzondere titel is bestemd voor mensen die zich onderscheiden
door jarenlang hun bijdrage te leveren aan het welzijn binnen G.S.F.V. Drs. Vijfje. Die eer kwam
Paus toe. Er zijn namelijk maar weinig mensen die zich zó tomeloos inzetten voor Drs. Vijfje, de
sport zaalvoetbal en de mensen om zich heen. Vanaf 2007 heeft Paus zich met hart en ziel
ingezet voor de vereniging. Hij heeft vanaf het eerste moment zijn bijdrage geleverd om de
vereniging te laten groeien tot waar ze nu staat. Hij is recordspeler van V1 en was tevens
(keepers)trainer van V1 totdat hij ernstig ziek werd. In het seizoen 2011-2012 heeft hij de
functie van Penningmeester bekleed binnen het bestuur. Vervolgens heeft Paus nog in vele
commissies gezeten: de Raad van Advies, de Kas Commissie, de Sponsor Commissie en de
Commissie voor Verwerking Beleidsplan. Daarnaast heeft Paus het clublied “Het Vijfje gevoel”
van Vijfje geschreven. Door dit nummer zal Paus zijn Vijfje gevoel voor altijd in de vereniging
blijven vloeien. Wij herinneren Paus als een betrokken en gedreven man. Hij was een geliefde
sportman binnen Vijfje en een vaderfiguur voor de jongens van V1. Zijn spelintelligentie en
opvattingen zullen voor altijd bij ons blijven. Paus is en blijft voor altijd een Vijfje. Rutger-Jan is
op 31 december komen te overlijden aan de gevolgen van darmkanker. Echter, we kunnen niet
anders stellen dan dat hij een bijzondere bijdrage aan de studentensport heeft geleverd.’



3. RUG/Hanze ACLO Team Batavierenrace
Het RUG/Hanze ACLO team won het afgelopen jaar het gouden jubileum van de
Batavierenrace; de 50ste editie dus! Met het razendsnelle team van 25 sporttalenten
werd het 175km lange parcours van Nijmegen naar Enschede in 9 uur, 51 minuten en
11 seconden afgelegd. Hiermee waren ze 24 minuten sneller dan de nummer 2: het
Universiteitsteam uit Eindhoven. Bovendien lieten ze alle andere 309 teams met verven
achter zich! Het gemiddelde waarmee het parcours werd aflegt was 3:23/km (17,7
km/u). Alom een waanzinnige prestatie! Ook door te bedenken dat het team niet
alleen uit hardlopers bestond, maar een echte sportblend was met daarin meerdere
roeiers, triatleten en wielrenners. Aankomende 28 en 29 April probeert het team de
titel te prolongeren, want ‘de smaak hebben ze te pakken’, aldus ploegleider Ids
Dijkstra. ‘Een dreamteam bestaat soms echt, en het afgelopen jaar viel werkelijk alles
op zijn plek!’




