
Een dankbare herinnering aan: 

Hans Oude AJ/nk 
Echtgenoot van HaMie Ovde Alink-Berends 

Het laatste fluitsignaal. ..... 
Je kunt memand missen en zeker niet iemand als Hans. 
Maar bli1kbaar duurde de wedstrijd voor de scheidsrech
ter te lang en floot hij toen maar voortijdig af. Soms z11n 
beslissingen niet te vatten en voor ons als nabestaan
den vreselijk oneer1ijk. Wat er vrijdag 12 maart, op de 
verjaardag van Niels, gebeurde is weer eens een type
rend schoolvoorbeeld. 

Hans is opgegroeid in Oldenzaal. Ze woonden naast het 
Quick veld. Als hij over zijn jeugd vertelde, dan had hij 
een aparte fonkeling in zijn ogen. Dat moet zijn vader. 
zijn broer en zus veel goed doen. 
Hans was herstellende van een operatie aan z11n kme en 
was daarom thU1S Hij had al afgesproken om weer halve 
dagen te gaan werken, maar het mocht niet zo z11n 
Waarsch11nh1k het zijn hart hem, in zijn vertrouwde woon· 
kamer, plotseling 1n de steek. Dit laatste woord kende h11 
niet. Iemand in de steek laten? Als het om z11n gezin 
ging, was dat wel het aller1aatste. Maar nu is het dan 
toch onbewust gebeurd. Geen tikje maar een mokerslag 
is uitgedeeld. Hannie, Niels, Kim en Ronald waren het 
belangrijkste voor hem. Na een leest- of verjaardag kon 
hij iedereen enthousiast vertellen, hoe fijn het was 
geweest. Dat gevoel had hij ook na een dagje fietsen 
met Hannie. Hij kon dan haarfijn zijn verhaal doen over 
de route en de mooie natuur. De jaar1ijkse fietsdag 
met de famihe Berends was iets, waar hij al weken van 
tevoren naar uitkeek. 

Hans was een gezelligheidsmens. Met Hans kon je 
lachen. Als Hans binnenkwam dan gebeurde er iets. 
Een beer van een kerel kwam binn..n met veel gevoel 
voor humor en een liefhebber van muziek. Altijd, goed 
gemutst, nooit chag.l"ljnig tenz~ ...... . er onrechtvaardig-
heid in het spel was. 
Hans ging ervoor, op het voetbalveld in het 1 e van 
Ouick' samen met zijn broer TOMie en later bij TAR en 
AJc. Een sportliefhebber in hart en nieren. Bijna geen 
wedstrijd van Kim, als die moest "\8ndballen, of van 
Niels bij het voetballen werd overger.lagen. 

Hans had een hekel aan "louwgeibels". Een woord dat 
hij waarschijnlijk ooit zelf bedacht heelt. Het Is geen 
Twents? Maar iedereen die hem goed kende, wist 
precies wat hij hiermee bedoelde. Het was een minder 
positieve aanduiding voor iemand die de kantjes er 
afloopt of zich niet aan afspraken hield. Hij was een 
"Pietje Precies" en een man van oe klok. Als hij iets 
deed, dan gebeurde het goed en anders deed hij het 
niet. Ook bij de Betoncentrale, b~ aso en de laatste 
jaren bij COSMO in Hengelo. waar t1ij als vrachtwagen
monteur werkte, wisten ze dat. Zeker ook had Hans 
zijn fouten. alleen biJ hem moet je er wel langer over 
nadenken. 
De verkeerde man werd van het veld gestuurd! Hans 
werd 53 jaar oud. 

Hans, Papa, gelukkig heb je zelf niets van je vroeg
tijdige afscheid gemerkt. 

Wij bedanken iedereen voor het medeleven na het 
over1ijden van Hans. 

Hannie, Niels. Kim en Ronald 
Losser, 17 maar1 2004 


