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Tonnie, ik mocht het niet te lang maken. Dat hoeft ook niet. Jij hebt geen lange 
voorstelronde nodig. Je bent al 30 jaar bestuurlijk actief bij de Grol. Vanaf 1989 
als secretaris van het jeugdbestuur en vanaf 2003 algemeen secretaris van de 
vereniging. Dat is nog niet alles, commissies, besturen, werkgroepen, 
projectgroepen, sponsorcommissie, jubileumcommissies, je bent en was erbij.  

Jouw mooiste neventaak is het Marveld Toernooi. Ook daarin heb je de 30 jaar 
al volgemaakt. Je kunt er niet genoeg van krijgen. Relatiemanagement ligt jou 
wel. Deuren openen naar sponsoren, instanties en voetbalorganisaties. Die 
eigenschap komt je goed van pas in je werk. Want zie als directeur en enige 
betaalde kracht maar eens 80 vrijwilligers te managen. Daarbij weet je dat je 
zonder hen de deuren van het sociaal cultureel centrum De Mattelier meteen 
dicht kunt doen. Allemaal heel herkenbaar, ook bij de Grol. Jouw huidige werk 
is heel wat anders dan 25 jaar management-assistent en projectleider bij 
jongerenhuis Harreveld (nu Horizon) en 5 jaar filiaalhouder bij drukkerij 
Weevers, uitgever van o.a. de Groenlose Gids. Je moet met je 60 jaar nog elke 
dag hard aan de bak. 24/7 ben je beschikbaar, tenminste dat wordt verwacht.  

Dat aan de bak deed je ook in elke voetbalwedstrijd die je speelde. Vanaf je 10e 
stond je in het veld. Alle eerste jeugdselecties doorlopen en zo het eerste elftal 
in. Jouw positie was voorstopper en daar moest iedereen van wegblijven, ook 
de tegenstander. Wie er langs wilde, moest toch enig zwaar materieel laten 
aanrukken. Een paar blauwe plekken was toch wel het minste wat je op liep.  
Twee keer werd je kampioen met Grol 1, 1978-1979 (trainer Harrie Notten) en 
1984-1985 (trainer Chris te Winkel). Je bouwde af in Grol 2 en Grol 3. En dat 
Grol 3 was de basis van de Grol-drieters, de vriendengroep die nog steeds 
bestaat. Zo’n band had je ook met Tonnie (Fut) Vaarwerk die in 1999 
verongelukte met zijn zonen Job en Freek in de lawine-catastrofe van Galtür in 
Oostenrijk. Jij noemt deze gebeurtenis als de grootste impact in jouw 
bestuurlijke 30 jaar bij de Grol. Jouw hele generatie is het met jou eens.  

Het leven is verder gegaan, ook in onze vereniging. Ook jij hebt dat gedaan en 
jouw beide zonen alvast voorbereid op hun loopbaan bij de Grol. Ruben is sinds 
dit jaar secretaris van de VSVG (een mooi begin) en ook nog leider van Grol 8. 
En Mart moet nog even bij Grol 1 in het veld blijven, de andere functies kunnen 
nog even wachten. De naam Zieverink bij de Grol blijft nog lang. Dank voor 
deze verbondenheid en van harte proficiat met je 50-jarig jubileum. 


