
Op 14 december jl. is Ton Lute overleden, sinds 1994 lid van onze supporters-
vereniging Blauw-Zwart.

Alhoewel Ton tijdens zijn jeugdjaren als spelend lid kampioenschappen in 1963 
en 1965 heeft meegemaakt met resp. adspiranten G en adspiranten B is hij vooral 
bekend als onze jarenlange Puikman-speaker tijdens thuiswedstrijden van 
Vitesse 1. Dan was hij al ruim voor de aanvang van de wedstrijden druk bezig 
met het vergaren van opstellingen. 

En vanuit de radiokamer hield hij vervolgens iedereen op de hoogte van het scor-
everloop met de namen van de doelpuntenmakers. Ook was hij dan druk aan het 
bellen voor alle rust- en eindstanden van andere duels in dezelfde klasse, zodat 
hij het aanwezige publiek optimaal kon informeren. En in de rust waren dan uit-
eraard de nummers van de winnende loten van onze poortloterij te horen. Veelal 
was hij tegelijkertijd óók in functie als verslaggever van Radio Castricum, zodat 
hun luisteraars de verrichtingen van Vitesse thuis konden meebeleven. Dat ge-
beurde ook heel regelmatig bij uitduels en dan zag je Ton staan bellen als hij live 
in de uitzending was. 

Omdat zijn gezondheid helaas minder werd, moest hij enkele seizoenen geleden 
een punt achter zijn functie als “stadionspeaker” zetten. Na afloop van het laatste 
thuisduel is toen officieel afscheid genomen en is Ton als dank voor zijn trouwe 
diensten in de bloemen gezet door het bestuur van Vitesse’22.

Wij wensen Ineke, kinderen, partners en kleinkinderen, verdere familie en 
vrienden heel veel sterkte. 
Moge de vele mooie herinneringen aan Ton daarbij mede tot steun zijn.

Bestuur Vitesse ‘22
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Vanwege de Covid maatregelen mogen helaas een beperkt  
aantal mensen bij de plechtigheid aanwezig zijn.
Mocht u de plechtigheid willen volgen, dan kan dat  
via de livestream op dinsdag 21 december om 15.30 uur.
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