Beste KVE bestuur, tafeltennisploegmaten, oud ploegmaten, en iedereen die Mon
(Raymond Janssens) gekend heeft
Op het einde van vorig TT seizoen had mon al last van zijn heup, en ook fysiek was
het al minder. Nu na de valse start dit jaar, heeft hij zich toch laten nakijken, en bij
een van die onderzoeken heeft men een verdachte plak op zijn long gevonden.
Het moet wel een heel agressieve kanker geweest zijn, want we zijn amper een
goede maand verder, en ik moet tot mijn ontsteltenis horen dat Mon woensdag thuis
bij zijn familie overleden is.
Mon was een gezelschapsmens, tijdens de match vechten tot de laatste snik, niet
buigen. Maar na de match was dat vergeten en mocht het wat gezellig zijn.
Mon was ook een ploegspeler in hart en nieren, zowel in de voetbal als bij het
tafeltennissen, ging het ploegbelang voor.
Ik heb hem nooit forfait weten geven, dan moest er al veel gebeuren.
Behalve dan de vrijdag avonden, die gaf hij niet graag op, dan moest hij met ons
Paula gaan dansen.
Voor de rest mocht je hem zonder problemen driemaal in de week opstellen.
Een mooie voetbal anekdote heb ik dikwijls horen vertellen. ……………Mon nam de
rode kaart van de scheidsrechter af en scheurde ze in twee stukken. “Na zij hij, gooi
ons er nu maar alle bij af” resultaat… ze mochten alle twee blijven spelen.
Bij “Kring Nut en Vermaak” de vriendenkring van zijn werkgever de AGM was hij een
zeer actief lid. Vele jaren heeft hij daar gevoetbald, en in de goal gestaan. In 1966
kwam hij de tafeltennisploeg versterken, en is dit blijven doen, ook wanneer in
(1990 ?) de vriendenkringen samengeslagen werden met KVE.
Ook bij KVE is hij steeds een goede ploegmaat geweest, altijd op de afspraak,
vechten voor iedere match, en altijd super sportief.
Ik zal mij / wij zullen ons Mon herinneren als een ruwe bolster, (soms een beetje
macho), maar als het er op aan kwam een klein (peperkoeken) hartje.
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