1 januari 2016 : Gooische 115 jaar oud!!!

Dit seizoen vieren wij ons 115 jarig bestaan, een leeftijd om trots op te zijn en zeker omdat het de
Gooische op deze respectabele leeftijd heel goed gaat. Een krachtig bestuur is heel druk bezig om
alles in goede banen te leiden en dat is in deze tijd waarachtig geen sinecure!
Ik citeer hierbij enige passages uit jubileumnummers uit de geschiedenis.
In 1941 verzorgde de jubileumcommissie (Bakker, Klein Bog, Ubbink, Caviet, Gipon en Jongmans)
“een gedenkschrift dat Uwe belangstelling zal hebben en Uwe liefde voor de GHC zal vergrooten en
U zal aansporen tot nog meer ijver opdat de GHC zal blijven groeien en bloeien”.
In 1946 schreef L.J.Quarles van Ufford lid van het KNHB bestuur:
“Good Old Gooische, Proficiat! “De Gooische” zoals de club in de wandelgangen werd genoemd
Ik herinner mij goed dat ik dertig jaar geleden van Haarlem naar Bussum reisde om met MHC tegen
het elftal van Jansen, de Liscaljets en de Richards te spelen op een terreintje aan de Groot
Hertoginnelaan”.
In 1961schreef de voorzitter van de KNHB, de heer Westermann, “het verheugt mij de mogelijkheid te krijgen
de jubilaresse namens de KNHB geluk te wensen met het 12e lustrum, een vereniging die zoveel tot de
verbetering van het spel en de goede verhoudingen in de Bond – mede door de sfeer in eigen kring – heeft
bijgedragen”
In 1986 schreef de voorzitter van de KNHB, de Heer Bouma: “Op 1 januari heeft de Gooische de verheugend
hoge ouderdom van 85 jaren mogen bereiken. Zij maakt daarmee deel uit van een kleine en selecte groep van
verenigingen in de KNHB”.
In 1996 schreef Karel Houtzager de (oud) erevoorzitter van Gooische “ik zal niet terugzien naar het verleden
maar naar de toekomst, mijn wens is dat het Bestuur er in zal slagen, met zijn honderden medewerkers, over 5
jaar een mooi Jubileumboek te produceren, een waar genoegen voor leden en vooral ook oud-leden. Ik wens u
een geslaagd jubileum”.
In 2001schreef Reina Kroese o.a.: “ik wens onze gouden Gooische een gouden toekomst!”.
Dit was dan een bloemlezing uit enige jubileumnummers. Met uw eigen herinneringen gaan we beginnen aan
ons 115 jarig bestaan!
Moge het de Gooische goed gaan om met Westermann te spreken mede door de sfeer in eigen kring!.
Reina Kroese

