
Emotioneel afscheidsfeest Peter Souren… 
 
Vrijdagavond 30 juni 2017. 

Al weken werd er in het diepste geheim gewerkt aan een 
afscheidsfeest voor Peter Souren. Herenselectie, recreatie 

commissie en bestuur hadden de handen ineen geslagen om Peter 
een onvergetelijke avond te bezorgen. 
Hij had natuurlijk zelf ook plannen. Om 18:00 uur zou de laatste 

training  van zijn selectie jongens zijn. Hij wilde daar een speciale 
training van maken. En dat werd het ook! 

Om kwart voor 7 liep hij nietsvermoedend naar de lerarenkamer voor een kop koffie en merkte 
daarna dat de deuropening geblokkeerd werd. “Ik mag er zeker niet uit?” 
Nee, dat mocht inderdaad niet. Er moesten wat voorbereidingen getroffen worden. 

Zijn eigen jongens wilden hem graag een cadeau aan bieden, voordat de chaos zou losbarsten. 
Want in de tussentijd hadden er buiten een aantal oud selectie heren zich verzameld om hem te 

verrassen. 
Na een laatste groepsfoto met Peter erbij kondigde Johan om 19:00 uur aan dat er nog een 

verrassing voor hem was, “dus draai je maar om.” 
Peter was volledig overdondert bij het zien van zoveel van zijn jongens, die speciaal voor hem 
waren gekomen. Met tranen in zijn ogen moest hij heel even tot zichzelf komen zodat hij ze 

daarna allemaal kon begroeten. 
In het tweede uur van de training bleek het grootste gedeelte van de mannen het turnen nog 

niet verleerd te zijn en liep Peter met een grijns van oor tot oor door de turnhal. 
Hij begon nattigheid te voelen toen de groep zich haastig voor 20:00 uur begon klaar te maken 
om te gaan omkleden. 

Want ondertussen was er buiten hard gewerkt aan het versieren van het Shuttle wagentje van 
Voorne Putten, waarmee Peter en zijn vrouw Ria naar de KDO Foyer gebracht zou worden. 

Gedragen door Johan, Jordy en Sebastiaan begreep hij dat de avond niet in de Turnhal zou 
eindigen.  
Begeleid door een lange stoet auto’s werd Peter naar de KDO foyer gebracht waar op dat 

moment de receptie ter ere van hem was begonnen. 
Meer dan 150 gasten stonden hem op te wachten op het plein aan de Plataanlaan. Verbijsterd 

liet hij zich door de mensenmassa naar binnen voeren, waar helaas niet iedereen meer binnen 
kon komen, zo vol was het. 
De vele genodigden moesten heel veel geduld hebben want natuurlijk werd er ook gespeecht. 

Peter kreeg van Natascha Gobielje een ere speldje opgespeld omdat hij al 60 jaar lid is van de 
KNGU. 

Voorzitter Willem Nanuru roemde Peter om zijn inzet en trainerscapaciteiten, om zijn 
menselijkheid en betrokkenheid bij zowel de vereniging als de leerlingen. 
Hij benadrukte nog eens hoe moeilijk het is geweest voor KDO om zijn lessen te voorzien van 

een nieuwe trainer, want all rounders zoals Peter Souren zijn dun gezaaid en bijna onmogelijk te 
vinden. 

Dus zijn er niet 1 maar 6 trainers aangetrokken om hem te vervangen. 
Lovende woorden waren er ook van oud voorzitter Piet Poot. Hij benoemde het respect  voor zijn 
vrouw Ria, want met de vreemde werktijden van Peter in al die jaren is de steun van zijn Ria 

onmisbaar.  
Collega Belinda Gerretse gaf aan zijn adviezen en de samenwerking met hem te gaan missen. 

Aanwezige leerlingen overhandigden Peter een fles van zijn favoriete wijn voorzien van een 
etiket met een foto van hun groep. 

‘Leerling’ Piet Muyzer vond dat Peter zich nu bij zijn groep kon aansluiten (65+) en wilde Peter - 
tot groot vermaak van de genodigden - vooral herinneren aan de adviezen die hij nu zelf moet 
gaan opvolgen. 

Wethouder Hans van der Velde wist te vertellen dat sinds Peter in 1981 werd aangesteld bij 
KDO-Sport de aanvragen voor nieuw materiaal verdubbeld waren. Hij overhandigde hem een 

boekje over de zee helden van Hellevoetsluis en vergeleek Peter met deze mannen van staal. 
Rond 23:00 uur was de rij opgelost en werd het langzamerhand leger in de KDO Foyer. 
Tot in de late uurtjes werd er nog genoten van een hapje en een drankje, werden er handen 

geschud van oud collega’s, bestuurders, ouders, leerlingen, familie en vrienden. 
Twee tafels vol met cadeaus. Waaronder een herinneringsspiegel van KDO, een gegraveerde 

karaf met wijn glazen, liters wijn en heel veel bloemen. 
Na 4 keer heen en weer lopen was de auto – op de passagiers stoel na - afgeladen met cadeaus 
en vertrok om half 2 ’s nachts een gelukkige maar emotionele Peter samen met zijn Ria naar 

huis. 


