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VOORWOORD

Grolse Boys bestaat 60 jaar! 

De zoektocht in de geschiedenis van deze bijzondere club begon eigenlijk al vijf jaar geleden. 
Als internetredactie waren wij van plan om het archief te digitaliseren voor de website. Alle 
notulen en jaarverslagen hebben we doorgespit en alle interessante feiten, bizarre voorvallen en 
opmerkelijke prestaties hebben we genoteerd. Het digitale archief is er nooit gekomen, maar we 
hadden daarmee wel een goed begin voor deze jubileumuitgave.

Het achterhalen van een geschiedenis is echter nog niet zo gemakkelijk. De tijd kleurt het 
verleden telkens anders in en notulen en jaarverslagen kenmerken zich door een zekere vorm 
van objectiviteit. Dat geldt natuurlijk ook voor de talloze artikelen die in de kranten verschenen. 
Nee, de echte geschiedenis speelde zich af op het veld, in de kantine en in de kleedkamer.

We merkten het ook bij de gesprekken die we voerden met markante personen die de geschie-
denis van Grolse Boys van nabij hebben meegemaakt. De lezingen over bepaalde periodes 
liepen soms uiteen. Dat is natuurlijk niet vreemd, maar maakte het lastiger om een accurate 
geschiedschrijving op papier te krijgen. Wat is waarheid? Ook in ons verhaal zitten ongetwijfeld 
enkele onnauwkeurigheden. Maar met het schrijven van dit verhaal houdt de geschiedenis
natuurlijk niet op. We horen graag verbeteringen, andere invalshoeken of toevoegingen.

De club heeft hoogtepunten en dieptepunten gekend. Om alleen de rooskleurige momenten op 
te schrijven vonden wij niet gepast. Ook de mindere tijden hebben de club gemaakt tot wat zij 
nu is. Gezond, sterk en vitaal. 

De geschiedenis van de club loopt als een rode draad door deze uitgave. Daar omheen hebben 
wij interviews geplaatst met persoonlijke verhalen en herinneringen. Uiteraard zijn er nog tiental-
len anderen die we hadden kunnen ondervragen. Het is een palet geworden met als steekwoor-
den oprichting, jeugd, trainer, speler, vrijwilliger, vrouw en voorzitter. 

Grolse Boys bestaat 60 jaar. Een mijlpaal voor de kleine club bij de Slinge. De bewogen ge-
schiedenis van de vereniging hebben wij willen vastleggen. Zo goed als dat kon. Wij wensen 
iedereen veel leesplezier!

Jasper de Kinkelder
Paulus Maessen
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Koningin Wilhelmina Koningin WilhelminaKoningin Wilhelmina Grolsche Boys
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Elk heden heeft een verleden. 
Voor een volledig overzicht van 
de historie van Grolse Boys 
moeten we dus verder kijken 

dan 1948. En dan komen we 
uit zo rond 1900, wanneer in 
het katholieke Groenlo voor 
het eerst met klompen tegen 
een bal wordt getrapt…  

In het begin gebeurt dat ongeorgani-
seerd. Er zijn geen clubs, slechts enkele 
oefenwedstrijden tussen pioniers op 
graslandjes. Dat verandert in 1907. 
Enkele vooruitstrevende Rooms Katho-
lieke voetballiefhebbers richten een echte 
club op: D.O.S.1... 

Omstreeks diezelfde periode 
wordt ook voetbalvereniging 
Koningin Wilhelmina (K.W.) 

opgericht2. Dé club die Groenlo 
voetballend op de kaart zet. K.W. is in 
tegenstelling tot D.O.S. niet gelieerd aan 
een geloof en heeft haar eigen terrein bij 
de Watermolen. Daar is ook een café in 
de buurt zodat de derde helft gelijk haar 
intrede doet. Gestoken in een groen shirt 
en een rode broek maakt K.W. al snel 
furore in het ontluikende Achterhoekse 
voetbal. 

Iedere voetballiefhebber kan bij K.W. 
terecht. Katholiek of protestants, arm of 
rijk. Het is een hechte vriendenclub met 
een grote fanatieke aanhang. Er wordt 
veel gewonnen en er staan positieve wed-
strijdverslagen in de Gelder-
sche Bode. In die tijd 
worden er nog geen com-
petitiewedstrijden gespeeld 
maar veel toernooien en 
zogeheten seriewedstrijden die goed 
worden bezocht. Bij het jubileumtoernooi 
in 1917 zijn er maar liefst tweeduizend 
toeschouwers.

Koningin Wilhelmina, omstreeks 1913. De keeper is Antoon Kaak, helemaal 
links zittend is Harry Kaak, en in het midden zittend is Fiep Maas.

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Koningin Wilhelmina, omstreeks 1913. De keeper op de foto is Antoon Kaak.

Koningin Wilhelmina, periode onbekend.
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1921

1923

1928

Van D.O.S. wordt niet veel meer 
vernomen maar er worden wel nieuwe 
verenigingen opgericht. Een belangrijk 
jaar in de Grolse voetbalgeschiedenis is 
1917. Er zijn dan maar liefst vier voet-
balverenigingen actief in Groenlo. Naast 
K.W. zijn dat Mobiel, een club voor gemo-
biliseerde militairen, Excelsior (waarvan 
in de kantine van Grolse Boys nog een 
beker staat) en Gazelle. Maar deze clubs 
zijn compleet in de vergetelheid geraakt. 
Kapelaan Gasman richt één 
jaar later echter nog een 
club op; het Rooms Katho-
lieke T.O.P.3, de voorloper 
van S.V. Grol (naamswijziging 
in 1921).

Na jaren van vriendschappelijke wed-
strijden, treedt K.W. in 1918 toe tot de 
G.V.B.4, een afdeling van de N.V.B.5 Vijf 

jaar later wordt de naam 
gewijzigd in Grolsche 
Boys (1923) omdat er al 
veel verenigingen bij de 
N.V.B. zijn aangesloten die 

dezelfde koningin eren. Onder die nieuwe 
naam wordt in 1924 ook de allereerste
stadsderby in competitieverband 
gespeeld, tegen R.K.V.V. Grol. 

Deze wedstrijd leeft enorm onder de 
bevolking en het wordt dan ook een hete 
strijd. Grolsche Boys wint en de club mag 
zich eind van het seizoen ook kampioen 
noemen. De naam Grolsche Boys is 
echter geen lang leven beschoren. De 
Grollenaren blijven de club hardnekkig 
K.W. noemen of meestal Wilhelmina. In 
1925 verdwijnt de naam dan ook om weer 
plaats te maken voor de vertrouwde6.

Tussen K.W. en Grol heerst in 
die jaren een grote rivaliteit. 
In de weken voorafgaand aan 
een derby wordt er op scholen Koningin Wilhelmina, omstreeks 1930.

ZONDAGMIDDAG, TIJDENS DEN VOETBALWEDSTRIJD TUSSCHEN GROLSCHE BOYS EN VITESSE BREEDEVOORT, TROF EEN SPEL-
ER VAN VITESSE, DE HEER RAVE UIT AALTEN, HET ONGELUK HET BEEN TE BREKEN. RAVE SPEELDE RECHTSBUITEN EN KWAM IN 
BOTSING MET DE HEER PH. MAAS, DIE ALS BACK SPEELDE VOOR HET ‘BOYS’ DOEL, MET HET TREURIG GEVOLG DAT RAVE ZIJN 
RECHTERBEEN BRAK EEN PAAR CENTIMETER BOVEN DE ENKEL. RAVE VERKLAARDE MEERDERE MALEN DAT ZIJN TEGENSPELER 
GEHEEL ONSCHULDIG WAS AAN DIT ONGELUK, HEM OVERKOMEN. DE MATCH WAS PAS 5 MINUTEN GAANDE TOEN DIT ONGEVAL 
PLAATS HAD. DIRECT WERD OM EEN GENEESHEER GEZONDEN. DOOR EEN TWEETAL PERSONEN WERD DEN VERWONDE ZIJN 
BEEN GESPALKT EN IN HET CAFÉ VAN KEUNIGER GEBRACHT WAAROP DE WEDSTRIJD VERDER WERD GESPEELD. EEN COLLECTE 
ONDER HET PUBLIEK VOOR DEN GEWONDE GEHOUDEN, BRACHT RUIM 67 GULDEN OP. DE GEWONDE WERD DOOR EN PER AUTO 
VAN DR. SICHERER NAAR ZIJN WOONPLAATS AALTEN GESTUURD EN WEL OP VERLANGEN VAN HEM ZELF.

(uit de Geldersche Bode, februari 1925)

Een  week later verscheen een ingezonde brief 
in de Geldersche Bode over dit voorval. Een 

Grolsche Boys supporter was op bezoek geweest 
bij de heer Rave:

HIJ MAAKTE HET GOED. HET WAS HEM AAN TE ZIEN DAT DE 
GULLE BELANGSTELLING VAN ALLEN HEM GOED DEED.

OF IE PIJN HAD? ZIJN BEEN WAS PAS GEZET.
TOCH GLUNDERDE HIJ:

”’T IS NET OF IK ‘T NEET VEUL, NO’J ALLEMOAL HIER BUNT.”

Bokaal van Grolsche Boys
uit 1923.

Koningin Wilhelmina, omstreeks 1920.

Koningin Wilhelmina,  omstreeks 1925.
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1921

1928

1937

1934

en bedrijven over niets anders gesproken. 
Groenlo is verdeeld in twee kampen. Grol 
wint echter snel aan populariteit en zelfs 
K.W.-icoon Antoon Kaak maakt in 1928 
de overstap. K.W. ziet het met lede ogen 
aan. 

De club verliest langzaam 
terrein. Er volgt nog een 
kampioenschap in 1934 
maar daarna zijn de prestat-
ies beneden peil. De belang-
stelling voor de club is tanende en de 
heersende werkloosheid tijdens de jaren 
’30 grijpt de club naar de strot. De club 
verliest haar bestaansrecht. Het eens 
roemruchte Koningin Wilhelmina wordt in 

1937 ontbonden7. De weinige 
herinneringen komen uitein-
delijk terecht in het archief 
van Grolse Boys.

1. DOOR OEFENING STERK

2. VOLGENS ANDERE BRONNEN BESTOND KONINGIN

 WILHELMINA AL IN 1897. ER ZIJN ECHTER

 DUIDELIJKE AANWIJZINGEN DAT DE CLUB HAAR

 TIENJARIG JUBILEUM VIERDE IN 1917. 
3. TOT ONS PLEZIER

4. GELDERSCHE VOETBAL BOND

5. NEDERLANDSCHE VOETBAL BOND

6. VOLGENS ANDERE BRONNEN WERD K.W. IN 1921
 ZELFS ONTBONDEN OMDAT ER SPELERS WAREN

 OVERGESTAPT NAAR TOP. DIE BRONNEN MENEN DAT

 DE OVERGEBLEVEN SPELERS IN 1922 GROLSCHE

 BOYS HEBBEN OPGERICHT.
7. IN HET ARCHIEF ZIJN FOTO’S GEVONDEN VAN ELFTAL-
 LEN IN 1943 EN 1945. ER WORDT BEWEERD DAT DIT

 KONINGIN WILHELMINA IS MAAR DAT IS TWIJFEL-
 ACHTIG. DE KNVB HEEFT HET OVER ONTBINDING IN
 1937. MISSCHIEN ZIJN HET GELEGENHEIDSELFTALLEN 
 DIE NIET AANGESLOTEN WAREN BIJ DE BOND.  

Ruilformulier met de opstelling van K.W. tegen Varsseveld uit 1929.

Koningin Wilhelmina organiseerde op 19 
augustus 1917 seriewedstrijden om het 
tienjarig bestaan te vieren. De inzet was de 
hiernaast afgebeelde bokaal. K.W. haalde de 
fi nale en speelde tegen T.O.G.I.D.O. (bestaande 
uit militairen uit Eibergen). Deze wedstrijd kreeg 
een bizar slot. Na de 2-0 verlieten de Eibergse 
spelers het veld omdat het doelpunt ten onrechte 
zou zijn goedgekeurd. Wilhelmina wilde graag 
doorspelen en stelde voor om het doelpunt 
te schrappen. T.O.G.I.D.O. had daar echter 
geen trek in en vertrok. ‘Wij vinden het jam-
mer dan een minder mooi slot, dezen zoo 
prachtig geslaagde wedstrijd, ontsierde.’ 

Koningin 
Wilhelmina, 
periode 
onbekend.

JUBILEUM K.W. 1917

Het bestuur van K.W. in 1917. Geheel rechts staat Harry Kaak.
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Bingo vind ik maar een fantasie-
loos en saai spel, je kunt beter te-
gen een bal trappen. Maar ik was 
zelf eigenlijk niet zo’n voetballer, 

ik was te wild, maar wel erg sterk en kon 
heel hard schieten. Ik moest het niet van de 
techniek hebben maar van mijn kracht. Men 
riep altijd: Pas op voor die boer! Lang heb 
ik niet gevoetbald, nog wel een jaartje in het 
eerste maar ik heb gewoon lekker een tijdje 
meegelopen.

Mijn vader kocht de boerderij in 1924 van 
de Familie Lasonder, een bekende naam 
in Groenlo. Het was een rijke familie maar 
Lasonder hield nogal van een slok én van 
vrouwen en moest de zeventiende-eeuwse 
boerderij verkopen. Ik ben 
er opgegroeid met 
mijn 3 zusters en ik 
heb het bedrijf 
overgenomen. 
Nu is het 
bedrijf in 
handen van 
mijn zoon 
Herman. 

SPOEDIG KREGEN WE EEN TERREIN TER BE-
SCHIKKING VAN G. J. PLEITER, DAT IN EEN 
VOETBALVELD MOEST WORDEN OMGEZET. 
ER MOESTEN GOAL-PALEN WORDEN GEZET, 
LIJNEN GETROKKEN ENZ., KORTOM ALLER-
LEI WERKZAAMHEDEN DIE VOOR EEN TE 
BESPELEN TERREIN NODIG ZIJN. IN DEZE 
WERKZAAMHEDEN HEBBEN J. WAGENDORP 
SR., J. WAGENDORP JR., J. A. WAGEN-
DORP EN G. H. WAGENDORP EEN HEEL 
GROOT AANDEEL GEHAD. HET WAS ALLEEN 
JAMMER, DAT DIT TERREIN NIET AAN DE 
VEREISTE AFMETINGEN KON VOLDOEN, ALS 
WE IN DE COMPETITIE ZOUDEN SPELEN. IN 
IEDER GEVAL WAREN WE GERED DAARMEDE. 

(uit het jaarverslag 1948)

Ik kan het me nog goed herinneren. 
Dominee Haspels is toen naar 

ons toegekomen om te vragen 
of mijn vader een veld ter 
beschikking wilde stellen. 

Waarschijnlijk op ver-
zoek van de “jongens”. 

Dominee Haspels was 
een autoritair persoon 
en voor die tijd erg 
vooruitstrevend. Hij 
vond dat men niet in 
godsdienstige hokjes 

moest denken 

en dat sport is bedoeld om te verbroederen. 
Die gedachte leefde bij veel Grolse Boys 
mensen. Er liepen ook veel katholieken 
rond bij de club, niet alleen alleen maar 
protestanten. De Migchielsens waren 
bijvoorbeeld katholiek. 

Men was wat huiverig voor het hokjesden-
ken en deze mensen voelden zich daarom 
beter thuis bij de Boys dan bij R.K.V.V. Grol. 
De “P” uit P.S.V. Grolse Boys is daarom ook 
heel snel verdwenen. Zo kwam er ook een 
grotere toestroom van spelers. Er speelden 
zelfs enkele Turken. Tussen Grol en Grolse 
Boys bestond in die tijd een gezonde maar 
sterke rivaliteit. Het was echter nooit vijan-
dig. Later is het allemaal verder afgezwakt. 

Het veld was een stuk weiland dat achter 
onze boerderij lag. De Wagendorps kwa-
men en we hebben het veld moeten maaien 
en de koeiefl atsen er af moeten halen. Er 
zaten kuilen in die we dicht moesten gooi-
en. Ook een oud afvoerslootje moesten we 
dichten. Daar is in de jaren ‘30 een kanons-
kogel gevonden bij de ontginning van het 
land, misschien nog wel van het Belegh 
van Grol. Het was een grote ijzeren kogel, 
zo groot als een kokosnoot ongeveer! Later 
zijn er in de gracht in Groenlo veel meer 
van gevonden en die liggen nu nog bij het 
kanon. Het veld is ook nog heel kort ge-
bruikt door de korfballers en mensen van de 

atletiek. Dat waren alleen dames... met 
mooie benen! 

Het veld is niet lang gebruikt. Nog 
geen jaar volgens mij. Het was in 
de breedte tien meter te klein om-
dat aan één kant een aarden wal 
lag en die was een meter hoger. 

En ze wilden natuurlijk in de 
competitie meedoen. Toen 

zijn ze naar het veld van 
Arfman gegaan. Dat 
was aan de Beltrum-
seweg. Er stonden 

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Johan Pleiter was erbij, dat eerste memorabele jaar. Sterker nog, zijn 
vader stelde het eerste terrein ter beschikking. En hoewel het terrein 
niet geschikt was voor competitievoetbal en dus snel werd verlaten, 
zijn de banden tussen Grolse Boys en de Pleiters immer sterker ge-
worden. Momenteel spelen zijn kleinzoons Maarten en Coen nog bij 
de jeugd. Opa Pleiter woont tegenwoordig in het verzorgingstehuis in 
Beltrum, maar het potje bingo laat hij aan zich voorbij gaan...

KOEIENFLATSEN EN KUILEN; DE BAL MOET ROLLEN
‘Pas op voor 

die boer!’

8
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allemaal wilgen en dus noemde men het 
‘het Wilgenhof’ geloof ik. Er was maar één 
veld en een heel klein houten hokje waar 
we ons konden omkleden. Meestal deden 
we dat bij café Ernst. Daar zit nu ‘het 
Slingehof’. Ernst bracht ons altijd thee in de 
pauze.

Mensen hadden het niet breed in die tijd. 
Zelfs de contributie was voor velen een 
probleem. Het was toch weer iets dat er 
bovenop kwam. In Groenlo hadden de 

mensen voor electriciteit een muntmeter. 
Als het licht uitging moest er een dubbeltje 
of een kwartje in en dan had je weer licht. 
Wij hadden op de boerderij geen electriciteit 
maar benzine- of petroleumlampen. Als bij 
ons het licht uitging moest Theissen weer 
langskomen met zijn schuifkar met bussen 
benzine.

Ik herken ze bijna allemaal op de foto’s. 

Dat is Jan Wagendorp, hij werkte op het 
slachthuis, en deze hier is Van het Hoff, de 
politieman, dat is Ten Dijke de postbode 
en Schimmel, die zat op het kantongere-
cht en was daar conciërge. Volgens mij 
is dat Oosterholt, die was toen groente-
man en had als bijnaam “Ajax”. Dat moet 
Gerrit Hallers zijn, hij was boekhouder. Is 
dat niet Frans Firing en volgens mij moet 
dit Van Delden zijn, allemaal mensen van 
het eerste uur. De Wagendorps, de zoon 
van  Meester van Schaik, Gijs van Schaik, 
Glimmerveen, Hallers, Bert en Bennie van 
Beek, Hendrik ten Dijke, en zo waren er nog 
meer. O ja, Jan te Lintum, die was keeper 
en verloor in een wedstrijd in Aalten bij een 
botsing een paar tanden! 

De foto’s van K.W. zijn te oud. Ik ben wel 
eens wezen kijken bij K.W.. Op een veld 
voorbij de splitsing van de Beltrumseweg 
en de Deventerkunstweg. In de jaren ‘50 
en ‘60 was ik onder de dienst. Ik was zes 
jaar lang oorlogsvrijwilliger in Doetinchem, 
Doesburg en Kampen. We moesten ons 
met grote rijnaken in de IJssel voorbereiden 
tegen de dreiging van de Russen. Ik ben 
door de diensttijd ook niet lang lid geweest 
van de club. 

Waarom ik nooit veel ging kijken bij mijn 
kleinzoons? Ik wilde wel maar er moest 
gewerkt worden. Op de boerderij is er altijd 
werk. Ik ben wel eens geweest, zonder dat 
de jongens het wisten. Als toeschouwer ben 
ik misschien ook wat te fanatiek. Dan zit 
opa maar te schreeuwen langs de kant…

KOEIENFLATSEN EN KUILEN; DE BAL MOET ROLLEN

Het eerste veld van de Grolse Boys zoals het er nu bij ligt. Op de achtergrond de boerderij van 
Pleiter. Aan de rechterkant is de verhoogde wal nog duidelijk zichtbaar. Hierdoor was het veld 
niet breed genoeg om competitiewedstrijden te spelen.

Bij de ontginning van het veld, dat later dienst zou doen als eerste voetbalveld van de Grolse 
Boys, werd halverwege de jaren ‘30 een ijzeren kogel gevonden. Waarschijnlijk is de kogel nog 
uit de tijd van het Belegh van Grol.

De jonge Johan Pleiter in 1949.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1948-1949 t/m 1957-1958
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8

8

7

2

4 4
5

3

48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58

1947

Verzuiling, hokjesgeest, 
scheidslijnen, protestanten, 
katholieken, liberalen en 
socialisten… Nederland is na 

de tweede wereldoorlog alles behalve 
eensgezind. Het is dan ook ondenkbaar 
dat een ‘anders denkende’ zich kan 
aansluiten bij een Katholieke vereniging. 
Uit Protestants Christelijke hoek wordt op 
18 maart 1948 een sportvereniging opge-
richt; P.S.V. Groenlo1. Datzelfde jaar wordt 
de naam op verzoek van de voetbalbond 
gewijzigd in P.S.V. Grolse Boys.

Natuurlijk ontstaat een vereni-
ging niet van de één op de 
andere dag. Al in september 
1947 wordt er vergaderd 

over de oprichting van een 
protestantse club, op verzoek van enkele 
jongerenverenigingen2 en de Kerkenraad. 
Er wordt gesproken over atletiek, korfbal 
en voetbal. De vergadering is vrucht-
baar. Uit het gebouw van de Nederlands 
Hervormde Gemeente aan de Noten-
boomstraat komt die avond een voorlopig 
bestuur3. Ook over de naam is dan al 
gesproken…zelfs K.W. passeert de revue.

Een belangrijk persoon rond de oprichting 
van Grolse Boys is de predikant van de 
Nederlands Hervormde Kerk, Dhr. Has-
pels. Hoewel hij het denken in religieuze 
hokjes afkeurt, helpt hij toch mee bij de 
oprichting van de voetbalvereniging. Om-
dat sport verbroedert. De predikant is een 
geliefd man die in zijn leven tot offi cier in 
de Orde van Oranje Nassau wordt be-
noemd, ereburger van Groenlo wordt en 
het Verzetsherdenkingskruis krijgt.

Het voorlopig bestuur gaat aan de slag. 
De leden gaan op zoek naar een geschikt 
sportterrein en er worden trainers gezocht 
voor voetbal en atletiek. Tussen septem-
ber 1947 en maart 1948 speelt P.S.V. 
haar eerste wedstrijden. Deze ‘wilde’ wed-

In de Geldersche Bode van 25 maart 1948 wordt kort melding gemaakt van de oprichting van 
Grolse Boys.
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1949

1948
strijden worden gespeeld 
tegen teams van de politie 
en de douane. Op 18 maart 

1948 sluit de club zich aan bij 
de Geldersche Voetbal Bond en die dag 
wordt gehanteerd als offi ciële oprichtings-
datum. 

De club schiet uit de startblokken. De 
allereerste wedstrijd wordt gewonnen van 
Haarlo en na enkele vriendschappelijke 
wedstrijden op het terrein van Pleiter 
wordt er deelgenomen aan de competitie 
(derde klasse G.V.B.4), in een wit shirt 
en een zwarte broek. Daarvoor wijkt de 
club uit naar het terrein van Arfman aan 
de Beltrumseweg5 dat, in tegenstelling tot 
het eerste veld bij boer Pleiter, wel aan de 
juiste afmetingen voldoet. Op de laatste 
speeldag in dat eerste seizoen wordt het 
eerste elftal kampioen. Neerlandia Boys 
uit Harreveld bijt in het stof en strandt op 
één puntje.

Een goed begin. Volgens het eerste 
jaarverslag ‘heeft onze vereniging wel 
enige bekendheid verworven, niet alleen 
in de stad maar ook ver daarbuiten.’ De 
club begint met 47 leden en ziet dat groei-
en naar 72 in december 1948. Het eerste 
seizoen staan twee seniorenelftallen en 
één juniorenelftal op het veld. Het bestuur 
is ambitieus. Een speciale commissie 
moet er voor zorgen dat het ledenaantal 
blijft groeien. Er is een atletiek- en korfbal-
tak opgericht en mede daardoor stijgt het 
aantal leden naar 118. Helaas daalt de 
animo voor die sporten weer snel…

Het daaropvolgende seizoen 
begint met enige tegenslag. 
Trainer Menger komt om 
onduidelijke reden na drie 
keer niet meer opdagen en omdat 
de spelers niet deelnemen aan de atletiek 
trainingen, ziet het bestuur het somber in. 
‘Het speltempo was te laag en 

Het eerste elftal van de P.S.V. Grolse Boys in het seizoen 1948 - 1949. 
Staand van links naar rechts: H. ten Dijke, R. Wientjes, J. Grooten, H. Glimmerveen, 
B. Wagendorp, K. Schimmel, H. Kuiper.
Gehurkt van links naar rechts: B. van de Beek, Bennie van de Beek, M. Floor, G. van de Hoff.

Staand van links naar rechts: ?, Henk Tenkink, R. Siegers, Bouwmeester, ?, Overbeek.
Gehurkt van links naar rechts: G. Abbink, H. van Delden, G. Wagendorp, Bouwmeester,
 D. Grooten, ?.

DE CLUBTENUES VAN K.W. EN GROLSE BOYS DOOR DE JAREN HEEN
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1950

1952

Kampioenselftal uit 1957:
Staand van links naar rechts: F. Fiering, O. Overbeek, G. Walhof, D. Grooten, W. Willemsen, H. 
van Delden, J. Overbeek, H. van Delden, H. Migchielsen, H. Grooten, T. Migchielsen, H. Hallers, 
E. Bartelink, H. van der Beek, H. Migchielsen, J. Wagendorp. D. Dibbets. 
Gehurkt van links naar rechts: W. Firing, W. Bleumink, K. Poortman, K. Migchielsen,
W. Migchielsen.

De A-junioren, kampioen in 1957.

spelers te stijf…’ Uiteindelijk weet de club 
zich wel te handhaven in de 
tweede klasse, net als de 
volgende zeven seizoenen.

De soms geringe animo 
blijft het bestuur een doorn in het oog. 
In het seizoen ‘50 - ‘51 wordt vol twijfel 
gevraagd ‘Clubgenoten, waar moet dat 
heen?’ Het derde elftal wordt uit de com-
petitie gehaald en trainer Koopmans, die 
voorheen oefenmeester van de atletiek 
afdeling was, bedankt voor de eer omdat 
er te weinig mensen de moeite nemen om 
te trainen. En dan wordt er ook nog met 
maar liefst 18-0 verloren van ’t Woold. 
Toch blijft het bestuur haar leden positief 
benaderen en bemoedigend toespreken. 
Een seizoen later wordt zelfs een prijzen-
kast aangeschaft, terwijl de oogst met één 

medaille en één beker nog wat 
mager is.

Hoewel pas in de midden 
jaren ’60 de scheidslijnen 

tussen de verschillende zuilen minder 
scherp worden in Nederland, komen de 
leden van Grolse Boys al in 1952 met 
een opmerkelijk verzoek. In de geest van 
predikant Haspels, willen zij graag dat de 
letter ‘P’ uit de afkorting P.S.V. verdwijnt. 
Eigenlijk een formaliteit want vanaf de 
oprichting spelen er al katholieken bij de 
club. Niet veel later heet de vereniging 
offi cieel S.V. Grolse Boys. 

Een lidmaatschap van een voetbalclub 
is in de jaren ‘50 niet vanzelfsprekend. 
Nederland is bezig met de wederopbouw 
en dat vraagt veel van het volk. Door 
de geleide loonpolitiek is het niet voor 
iedereen weggelegd om lid te worden van 
een club. Grolse Boys spekt de kas op 
creatieve wijze. Zo wordt er een vrije gift 
gevraagd voor het stallen van de fi ets en 
wordt er met palen en jutezakken een om-
heining gemaakt zodat er entree geheven 

DE LOGO’S VAN GROLSE BOYS, OUD EN NIEUW
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1950

1957

1953

Ledenaantallen S.V. Grolse Boys 1948 t/m 2008 geen gegevens bekend
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kan worden. Toch is er in 
‘52 - ‘53 wel een contribu-
tieverhoging nodig.

Het bestuur hamert voortdurend op saam-
horigheid en plichtsbesef. De trainingsop-
komst valt soms tegen en het is ‘wrang’ 
dat sommige spelers niet komen opdagen 
voor oefenwedstrijden. Daarnaast wordt 
er gevraagd om klachten en bezwaren 
‘in vergaderingen te bespreken en niet 
op straat’. Grolse Boys wil een familie 
worden, met ruimte voor overleg maar 
met duidelijke regels.  

De jaren ’50 kabbelen een beetje voort. 
De club verkeert in rustig vaarwater. 
Het voorstel om de prijzenkast te vullen 
met bekers van K.W. wordt afgewezen 
(‘52-’53), de vraag van leden om nieuwe 
shirts wordt in beraad genomen (‘54-’55) 
en de A-jeugd scoort maar liefst 171 
keer in achttien wedstrijden (‘56-’57). Het 
eerste elftal handhaaft zich in de tweede 
klasse en in 1957 wordt na 
het kampioenschap zelfs 
promotie afgedwongen naar 
de eerste klasse. Een 5-5 
gelijkspel en een 3-2 overwin-
ning tegen K.S.H. uit Harreveld volstaan.

En dan bestaat de club al weer tien jaar 
en mag het zich eersteklasser noe-
men. Het is een zeer succesvol eerste 
decennium. Het wordt gevierd met een 
feestavond bij Hotel de Pelikaan…

1. PROTESTANTSE SPORT VERENIGING

2. HET VOORLOPIG BESTUUR BESTOND UIT BERNARD 
 HALLERS, EDUARD GROOTHUIS, HENDRIK TEN DIJKE,
 HEMMY HALLERS, BERTUS VAN DER BEEK EN JAN

 WAGENDORP. EDUARD GROOTHUIS WERD IN 1948 
 DE EERSTE VOORZITTER VAN GROLSE BOYS. 
3. ZOALS DE C.J.M.V., C.J.V., B.O.G. EN B.O.H.L..
4. GELDERSCHE VOETBAL BOND

5. HET WEILAND VAN FAMILIE ARFMAN LAG OP DE PLEK

 WAAR HET WILGENPARK NU IS. 

Een elftal van Grolse Boys 
omstreeks 1955:
Staand van links naar rechts: 
R. Siegers, W. Willemsen, 
J. Michielsen, B. Walhof, 
L.Doornberg.

Gehurkt van links naar rechts: 
A. Firing, C. Poortman, 
J. Hulsink, Th. Brockotter, 
H. Oosterholt, H. Grooten.

Het voorblad van de ledenlijst, seizoen 1957 -1958. Grolse Boys moet 156 gulden en 75 cent 
afdragen aan de KNVB voor een heel seizoen.
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Gerry van der Veen was van huis uit protestants dus 
het blauw-wit kreeg geen enkele kans. Nog steeds 
niet. Voetbal was nog een echte mannenwereld toen 
zij in 1972 samen met haar echtgenoot het penning-
meesterschap van Grolse Boys op zich nam. Ze bleef 
deze functie bijna twee decennia vervullen. Vanaf de 
keukentafel, af en toe kijkend naar de Grolse gracht, 
vertelt ze het verhaal over een club in nood, over 
vrouwenvoetbal en over een gemiste kans…

Het moet in 1972 zijn geweest. Vol-
gens mij wel. Meneer Domburg, die 
werkte bij het slachthuis, bezorgde 
Grolse Boys een varken. Er werd 

een loterij georganiseerd en mijn man Wim van 
der Veen werd gevraagd om de fi nanciën bij te 
houden. Daarmee is het begonnen. Hij werd 
penningmeester en ik heb hem altijd geholpen. 
Sterker nog, we deden samen het werk. Na het 
overlijden van mijn man, in 1983, heb ik zijn 
plek in het bestuur overgenomen.

Hoe de reacties waren op een vrouw in het 
bestuur? Heel positief. Niemand keek er 
vreemd van op. Ik had een frisse kijk op de 
zaken, oog voor detail. Ik zorgde voor dat 
bloemetje, of een kleine attentie. Dat zien 
vrouwen toch beter dan mannen. Daarom was 
het ook zo leuk dat ik in 1988 een bloemetje 
kreeg, van voorzitter Huijskes van de Grol. We 
waren veel verenigingen voor met een vrouw-
elijk bestuurslid, ook de Grol. Maar ik was toen 
zeker niet de enige vrouwelijke vrijwilliger bij 
de club. Vaak werkten hele gezinnen op het 
Wilgenpark.

…DIE TEVENS VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK 
MAAKTE OM NOG EENS DE GOEDE SAMENWERK-
ING TUSSEN DE BEIDE GROENLOSE VOETBAL-
VERENIGINGEN TE BENADRUKKEN. VERDER HAD 
HUIJSKES VOOR DE DAME IN HET BESTUUR VAN 
GROLSE BOYS, PENNINGMEESTERESSE GERRY 
VAN DER VEEN, EEN BLOEMETJE MEEGEBRACHT.

(‘Grolse Boys voorbeeld voor sport-
verenigingen’; krantenartikel uit 1988 

n.a.v. het veertigjarig bestaan)

Het was een fantastische tijd en we hadden 
een heel hecht bestuur. We woonden bij elkaar 
in de buurt en kwamen bij elkaar over de vloer. 
Het klikte gewoon goed tussen deze mensen. 
Maar het was een zware tijd voor de club. We 
hebben hard gewerkt om het hoofd boven 
water te houden. Alles werd aangepakt en er 
werden telkens nieuwe activiteiten verzon-
nen om geld in het laatje te krijgen. Dat was 
gewoon bittere noodzaak.

Ik herinner me nog de Klinkerloop en de 
Sponsorloop. Dat was een groot succes. 

En natuurlijk de kerstbomen-actie. Een 
gouden vondst. Grolse Boys stond 

jarenlang bekend als de club van 
de kerstbomen. Later haalden 

we zelfs de beker van het EK 
’88 naar Groenlo. Een echte 

HET IS ROOD-WIT, EEN ANDERE KLEUR KOMT ER NIET IN
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stunt. We moesten hem zelf ophalen uit 
Zeist, bij het bondsbureau. Even legitimeren 
en met de beker op de achterbank terug 
naar Groenlo. Volgens mij was Grol toen 
wel een beetje jaloers…

Dat was onze kracht, dat bedenken van 
nieuwe acties. En we hadden vaak de 
primeur in Groenlo. We waren bijvoorbeeld 
ook als eerste met de Grote Clubactie. 
Maar na een paar jaar volgden er meer 
verenigingen en dan droogt het langzaam 
op. Vooral voor en tijdens het jubileumjaar 
in 1988 hebben we heel veel georgani-
seerd. We wilden er een onvergetelijk jaar 
van maken. Volgens mij zijn we daarin ruim 
geslaagd. 

In die tijd hebben we ook geprobeerd om 
het vrouwenvoetbal van de grond te krijgen. 
Maar het ontbrak net aan dat laatste stapje. 
Zelf heb ik ook gevoetbald, altijd op het 
donkere veld, na de mannen. Jos Kuster 
gaf ons training. Competitie zat er niet in, 
daarvoor waren er te weinig speelsters. Dat 
was ook het probleem. Veel meisjes gingen 
toen al naar VIOS om te voetballen. En 
meisjes mochten toen nog niet zoals nu tot 
de A bij de jongens spelen.

In 1991 besloot vrijwel het volledige bestuur 
af te treden. We waren moe gestreden, 
de hele groep stopte ermee. Het was een 
vervelende periode. Maar achteraf gezien 
was het misschien wel nodig, deze ontwik-
keling. Wij hebben de club helpen over-
leven en het bestuur na ons heeft de club 
weer laten groeien. We dienden allemaal 
hetzelfde belang.

Dat ik de eerste en tot nu toe enige vrouw 
ben geweest in het hoofdbestuur zegt mij 
niet zoveel. Ik denk dat er genoeg geschikte 
vrouwelijke kandidaten rondliepen bij de 
vereniging. En nu ook. Maar ze moeten 
natuurlijk wel gevraagd worden. Man of 
vrouw, als vereniging ben je afhankelijk van 
vrijwilligers. Misschien dat sommige man-

nen er toch nog wat moeite mee hebben. 
Of misschien komt het voort uit gewoonte. 
Het is in ieder geval een gemiste kans. Een 
vrouw in het hoofdbestuur zorgt toch voor 
een andere kijk op zaken. Dat kan nooit 
verkeerd.

De toekomst van de vereniging zie ik zonnig 
in. Als ik zie hoeveel sponsoren er al jaren-
lang trouw zijn…Dan moet er toch iets zijn, 
een bepaalde uitstraling. Echt onvoorstel-
baar. Ik vraag me alleen af hoe het gaat als 
de tennisclub moet verhuizen. Waar gaat 
die heen? Naar het Wilgenpark? En wat 
als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid? 
Ach, misschien zie ik nu te veel beren op de 
weg. Grolse Boys mag gewoon niet verlo-
ren gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
leden daar ook voor zullen zorgen.

Ik ben een Grolse Boys-vrouw in hart en 
nieren. Dat gevoel vind ik heel moeilijk 
te omschrijven. Maar het is rood-wit, een 
andere kleur komt er gewoon niet in. Ik heb 
heel veel meegemaakt op het Wilgenpark. 
Vreugde en verdriet. De club blijft me altijd 
bij als een warme familie, waar ik lang deel 
van heb uitgemaakt. Een onvergetelijke 
periode in mijn leven.

HET IS ROOD-WIT, EEN ANDERE KLEUR KOMT ER NIET IN

Ik zorgde voor dat 
bloemetje,

of een kleine attentie. 
Dat zien vrouwen toch 

beter dan mannen.

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Het Grolse Boys-bestuur in 1988, tijdens het veertigjarig jubileum.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1958-1959 t/m 1967-1968
2e  GVB 3e  GVB 2e  GVB1e  GVB

58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-6862-63

3e  GVB

60-6159-60

1e  GVB

58-59 67-6861-62

2e  GVB

66-6764-6563-64

2e  GVB

65-66

7
8

3

9
9

5

1959

1961

1963

1962-1963: Van links naar rechts: Johan Leukenhaus, Bertie Frenken, Henk Mengerink, 
Dickie Wagendorp, Bennie Wevers, Bennie ter Bogt, Henkie Dekkers, Hans vd Beek, Herman 
Migchielsen, Bennie Wagendorp, Kees Migchielsen.

1962: vlnr: Bernard Houben, Henk Mengerink, Wim Grooten

Het nieuwe 
decennium 
begint op een 
nieuw terrein en 

met een nieuw tenue (1959). Er prijkt 
nu een zwarte V op de borst. Voor de 
spelers is het echter even behelpen. Er is 
geen trainer en de conditie wordt op peil 
gehouden op het industrieterrein omdat 
het veld speelklaar wordt gemaakt. De 
elftalcommissie verdwijnt, de raad van 
wijze mannen die bepaalt welke speler in 
welk elftal speelt. Die taak rust nu op de 
schouders van de trainer, leider en aan-
voerder. Het eerste elftal weet in de 
eerste klasse te blijven. Echter niet voor 
lang. Na vier seizoenen strijdend tegen 
degradatie wordt een lijn naar beneden 
ingezet.

In 1961, het jaar dat de stat-
uten Konink-lijke goedkeu-
ring krijgen, valt het doek. 
Grolse Boys komt slechts 

één punt te kort. Tot groot 
verdriet van de aftredende voorzitter 
Hallers die dan tien jaar de hamer heeft 
gehanteerd. Of de degradatie te maken 
heeft met de tegenvallende trainingsop-
komst is niet duidelijk. In het jaarverslag 
van ‘59-’60 verzucht men: ‘is het zo erg 
om in plaats van zeven avonden maar 
zes avonden per week op de markt rond 
te hangen?’ De waarschuwing is in ieder 
geval aan dovemansoren gericht. In 1962 
volgt degradatie naar de derde klasse.

Het verblijf in de kelder van de G.V.B. 
is gelukkig van korte duur. Dankzij ‘een 
grote dosis geluk’ wordt het eerste elftal 
kampioen, voor het eerst in de 
inmiddels vertrouwde kleur-
en rood-wit (1963). Verras-
send is dat dit gebeurt onder 
leiding van trainer Luikenhuis, 
die ook de degradatie uit de eerste en 
tweede klasse meemaakt. Hij blijkt een 
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1959

1963

1963

1964

1961

Krantenbericht uit 1963.

sterk elftal onder zijn hoede te hebben. 
Bijna wordt het team weer kampioen in 
‘63-’64. Alleen D.V.O.A. en Bredevoort 
zijn net iets sterker. Zo dicht komt Grolse 
Boys nooit meer bij de eerste klasse.

Er moet een nieuwe voorzitter 
gekozen worden in 1961. 
Dhr. Mengerink stelt zich 
kandidaat maar het blijkt 

dat hij reglementair nog niet 
verkiesbaar is1. Een oplossing is echter 
snel gevonden. Dhr. Wevers is bereid om 
voor een korte periode de voorzitters-
hamer ter hand te nemen, wat hij in 1968 
overigens nog eens doet. In 1962 is het 
dan toch de beurt aan Dhr. Mengerink. 

De leden en donateurs worden 
in 1963 door het bestuur 
getrakteerd op een gezellige 
‘contactavond’. De plaatselij-
ke toneelvereniging Momus 
zorgt met het stuk ‘Een matroos gaat 
passagieren’ voor de nodige ontspanning. 
Ook het vijftienjarig bestaan wordt gevi-
erd. Er is een receptie en een feestavond 
bij de Pelikaan. Ter gelegenheid van deze 
gebeurtenis wordt het nieuwe clublied 
gepresenteerd. Jan Wevers heeft het ge-
schreven en Dhr. Abbink heeft het geheel 
van muziek voorzien. Het clublied is nu al 
vijfenveertig jaar ongewijzigd. ‘Rood en 
wit zijn de kleuren van de klub waarvoor 
wij strijden…’

Het zijn de jaren ‘60, de wederopbouw 
wordt als afgesloten beschouwd en de 
lonen stijgen. Er komt weer ruimte om te 
ademen. En om te besteden. De eerste 
wasmachine, koelkast, of televisie doet 

haar intrede. Tijdens de ledenverga-
dering blijft het opvallend stil. 

Er is een voetbalwedstrijd 
op tv…en een jaar later 
blijken de voetbalshirtjes 

verbleekt…

OP HET GROENE GRAS BEN IK IN MIJN SAS,
GAAT MIJN VOETBALSCHOEN HET BRUINE MONSTER STRELEN.

OP HET GROENE VELD VOEL IK MIJ EEN HELD,
ALS ONS ELFTAL WEER EEN WEDSTRIJD DAAR GAAT SPELEN.

AL IS ONS KLUBJE MISSCHIEN OOK WAT KLEIN,
TOCH ZING IK OPGEWEKT STEEDS DIT REFREIN:

ALS DE SCHEIDSRECHTER DAN FLUIT, IS HET DOELTRAPPEN DAN UIT.
EN DE ECHTE WEDSTRIJD GAAT DAN WEER BEGINNEN,

DAN IS ÉÉN DING HEEL VOORNAAM ALLE ELF SPELEN SAAM,
EN DAN ZULLEN WIJ DIE STRIJD WEL WEER GAAN WINNEN.

EN MOCHT DAT DAN EEN KEERTJE NIET ZO ZIJN,
NA AFLOOP ZINGEN WIJ TEZAMEN HET REFREIN.

ROOD EN WIT, ROOD EN WIT,
ZIJN DE KLEUREN VAN DE KLUB

WAARVOOR WIJ STRIJDEN.
ROOD EN WIT, ROOD EN WIT, 

NIET ALLEEN IN LICHT
MAAR OOK IN DONK’RE TIJDEN.

GAAN WIJ TEZAMEN HAND IN HAND VERBONDEN
DOOR DE VRIENDSCHAPSBAND.
ROOD EN WIT, ROOD EN WIT,

‘T IS GROLSE BOYS HOI-HOI WAAR PIT IN ZIT.

EN GAAT ONZE MIDVOOR ER DAN MET DE BAL VANDOOR,
EN LUKT HET HEM DAN NIET EEN GOAL TE MAKEN.

DAN KOMT DE LANGE SPIL EN GEEFT DAT DING EEN PIL,
TEGEN DE PAAL, DAT HET HELE DOEL BEGINT TE KRAKEN,

DAN HOOR JE LANGS DE LIJN,
JONGENS,  JONGENS, ‘T HAD EEN GOALTJE KUNNEN ZIJN.

TOEN WIJ WERDEN KAMPIOEN, GAF IK DIE NAAST MIJ STOND EEN ZOEN,
DIE LIEVE MEVROUW WAS EFFE KOMEN KIJKEN.

MAAR HAAR BUURMAN DIE DIT ZAG, RAAKTE TOEN TATAAL VAN SLAG.
SPRAK: “DIT IS MIJN VROUW, DAAR MAG JIJ ALLEEN NAAR KIJKEN.”

JONGENS, JONGENS EN WAT HADDEN WE TOEN EEN GEIN,
DE HELE SCHARE ZONG TOEN SAMEN HET REFREIN.

Een wedstrijdverslag uit 1961. Grolse Boys 
speelt tegen Breedevoort. In de laatste vijf

minuten weet Grolse Boys een 3-1 
achterstand weg te werken.

CLUBLIED S.V. GROLSE BOYS

Jubileumavond 1963 - Grolse Boys 15 jaar!
Elf dames in de kleuren van de voetbalvereniging bieden het jubilerende bestuur een
televisiebal aan. Voor de muzikale omlijsting zorgen de W-boys, terwijl prof. Herbe Maison uit 
Eefde als humorist en goochelaar optreedt.

GB_jub_p18-19-20-21_Per2.indd   19 1-3-2008   16:07:26



S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

1966

1965

Het ledenaantal blijft deze periode schom-
melen zo rond de 100. Maar de club zit 
niet stil. Er worden allerlei activiteiten 
ontplooid, ook voor de jeugd. Er wordt 
een jeugdinterland tussen West Duitsland 
en Zweden bezocht (‘63-’64), er wordt 
een kermistoernooi georganiseerd2 (‘64-
’65) en het eerste clubblad 
ziet het levenslicht (‘64-’65). 
Het clubblad blijkt helaas 
geen blijvertje. Dat kunnen 
sponsoren als Veld Koeltech-
niek, Café Kras, Slagerij van Geemen 
en Weenink Bloemenmagazijn ook niet 
voorkomen.

Veel belangstelling van de bevolking 
geniet Grolse Boys nog niet. In een 
krantenartikel van oktober 1966 laat 
de voorzitter zich ontvallen dat hij ‘de 
mensen die komen kijken op de vingers 
van zijn twee handen kan tellen.’ Nu is dat 
in het overwegend katholieke Groenlo niet 
zo heel vreemd, maar het brengt wel met 
zich mee dat het geldlaatje matig gevuld 
wordt. Een nieuwe lichtinstallatie staat al 
een tijdje hoog op het verlanglijstje maar 
er is nog niet voldoende geld.

In 1966 vertrekken twee 
leden bij Grolse Boys. Als 
allereerste Grolse Boys-

speler beproeft Sjaak Wagen-
dorp zijn geluk bij een club in het betaalde 
voetbal. Hij gaat spelen bij FC Twente. 
De andere Wagendorp, Bennie, verhuist 
naar Lemmer. Hij wordt het eerste lid van 
verdienste van de club. De naam Wagen-
dorp duikt met grote regelmaat op in de 
geschiedenis van de club. Als voetballers, 
bestuurders en vrijwilligers.

In datzelfde jaar komt er ook een nieuw 
kleedgebouw. Kosten: Fl. 17.000,-. Maar 
nog voordat burgemeester Jansen mid-
dels een aftrap de feestelijk opening kan 

20

Een gedeelte uit de ledenlijst, seizoen 1967 - 1968. Opvallend is dat wekelijks wordt bijgehouden 
in welk elftal de voetballers spelen. 

TIEN VOORZITTERS IN ZESTIG JAAR 
‘48 - ’51: Groothuis
‘51 - ’61: Hallers
‘61 - ‘62: Wevers / Mengerink
‘62 - ‘68: Mengerink
‘68 - ‘69: Wevers / Rozijn
‘69 - ‘76: Rozijn
‘76 - ‘77: Rozijn / van Domburg
‘77 - ‘78: van Domburg
‘78 - ‘84: Gierveld
‘84 - ‘91: Hagens
‘91 - ‘96: Geurkink
‘96 - ‘97: Warnar / Geurkink
‘97 - ‘08: Geurkink

Het hoofdbestuur in 1998.
Staand van links naar rechts: 

Hendrik Warnar,
Paul Hagens,

Henk Geurkink jr.,
Bert de Hek,

Nico Kok.
Zittend van links naar rechts:

Voorzitter Henk Geurkink, 
Peter Grooten.
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1965

1966

1968

Grolse Boys 2 - seizoen 1967-1968.
Staand van links naar rechts: Bertus Meijer (leider), Willy Dekkers, Henkie Mengering, 
Willy Firing, Kees Michielsen, Gerrit Olthof, Tonnie Geurkink.
Gehurkt van links naar rechts: Hennie Meijer, Hans van Beek, Martin Wagendorp, 
Johan Leukenhuis, Herman Leemreise, Henk Ruikes.

verrichten raakt het beschadigd door een 
windhoos, op 13 augustus 1966. Het dak 
belandt in de tuin van de fami-
lie Eijting omdat aannemer 
Roel het nog niet had 
verankerd. Ook de toren van 
de grote Calixtuskerk raakt 
beschadigd. Het kruis wordt er afgerukt. 
Gelukkig kan het toernooi ter ere van 
de opening op een later tijdstip gewoon 
doorgang vinden. Grolse Boys heeft clubs 
als Grol, VIOS en Erix uitgenodigd.

Het tweede decennium blijkt een periode 
van meer bizarre gebeurtenissen. In het 
seizoen ‘67-‘68 spelen het eerste en het 
tweede elftal gebroederlijk in de tweede 
klasse. Maar aan het eind van het sei-
zoen eindigt Grolse Boys 1 als laatste en 
weet het tweede elftal zich te handhaven. 
De K.N.V.B.3 stemt er mee in om het 
tweede elftal te laten degraderen zodat 
Grolse Boys 1 in de tweede klasse kan 
blijven…Een jaar later moet het eerste 
elftal echter alsnog een stapje terug doen. 
De beslissingswedstrijd tegen Diepen-
heim wordt met 1-0 verloren.

Het is dan alweer twintig jaar geleden 
dat predikant Haspels aanklopte bij boer 
Pleiter. De wereld verandert sneller dan 
velen hadden verwacht en Grolse Boys 
draait mee. En hoewel het sportief even 
niet voor de wind gaat wordt de twintig-
ste verjaardag groots gevierd bij hotel 

Meijer. Met een goochelaar, de 
zingende zusjes Te Loeke 
en ‘stemmingsmuziek’ van 
de Evening Stars.

1. WAAROM DHR. MENGERINK IN JULI 1961 NOG GEEN

 VOORZITTER KON WORDEN IS NIET BEKEND.
2. HET KERMISTOERNOOI KENT UITEINDELIJK ELF EDITIES.
3. DE NEDERLANDSE VOETBALBOND WERD IN 1929
 KONINKLIJK.

‘48 - ’49: Menger/Schimmel
‘49 - ’51: Koopmans
‘51 - ‘55: Oosterholt
‘55 - ‘57: Bonowski
‘57 - ‘58: Firing
‘58 - ‘59: Geen trainer ivm
 werkzaamheden terrein
‘59 - ‘60: Geerdes
‘60 - ‘61: Geerdes/Luikenhuis
‘61 - ‘64: Luikenhuis
‘64 - ‘65: Dekkers
‘65 - ‘68: Drent

‘68 - ‘69: Drent/Overbeek
‘69 - ‘70: Geen trainer
‘70 - ‘73: Wessels
‘73 - ‘74: Drent
‘74 - ‘75: Kuster/Nieuwenhuis
‘75 - ‘76: Nieuwenhuis
‘76 - ‘77: Wagendorp
‘77 - ‘78: van Vuuren
‘78 - ‘81: Kraster
‘81 - ‘83: Kreunen
‘83 - ‘84: Bauhaus/Kuster & Zuidinga
‘84 - ‘86: Kraster

‘86 - ‘87: Kuster & Weenink
‘87 - ‘88: Kuster
‘88 - ‘89: onbekend
‘89 - ‘91: Wantia
‘91 - ‘93: Vaneker
‘93 - ‘96: Schrijver (zo) / Wagendorp (za)
‘97 - ‘99: Baten (zo) / Eshuis (za)
‘99 - ‘00: Ozerdogan (zo) / Eshuis (za)
‘00 - ‘02: Put
‘02 - ‘05: Van der Heiden
‘05 - ‘07: Giesen
‘07 - heden: Tjoonk

DE 32 HOOFDTRAINERS BIJ DE GROLSE BOYS VAN 1948 TOT HEDEN

Aspiranten-A 1968-1969:
Staand van links naar rechts: trainer / leider Martin Jansen, Bennie Ebbers, Harm 
Zwerver, Paul Becker, Jan van de Kempe, Gerrit Bouwmeester, Wim Seekles
en René Weenink.
Gehurkt van links naar rechts: Jaap Voerman, Bertie Snijder, Berry van de Beek, 
Herman Pleiter en Janny Firing.
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Zestig jaar Grolse Boys is ook voor 
mij een bijzondere gebeurtenis. Al 
51 jaar ben ik lid van de club. Een 
keuze hadden mijn ouders niet 

want alleen rooms-katholieken mochten in 
die tijd voetballen bij de Grol. Protestanten 
en andersdenkenden kwamen automatisch 
bij de Grolse Boys terecht. In maart 1957 
stond ik als elfjarig jochie voor het eerst 
op het veld. Toen was er alleen een A- en 
B-elftal voor de jeugd. Je mocht namelijk 
pas voetballen vanaf je twaalfde jaar. De 
Aspiranten-A (C-junioren) zijn er pas vanaf 
het seizoen ‘68-’69.
 
Als voetballer 
speel ik twee 
seizoenen 
in het 
eerste 
en 
de 

overige jaren in het tweede elftal. Mijn 
medespelers zijn onder meer Bennie 
Wevers, Hans Wevers, Hans en Dick 
Wagendorp, Bert Schoonebeek en Henk 
‘Bom’ Hallers. Een kantine is er dan nog 
niet; de derde helft wordt gespeeld bij 
hotel/café Pot aan de Borculoseweg, in het 
café zelf of in de keuken. In 1977 beëindig 
ik mijn actieve voetbalcarrière. Het is niet 
meer te combi-neren met mijn gezin, de 
andere voetbalactiviteiten en de muziek-
vereniging waarvan ik ook lid ben. 

Mijn tijd bij de Grolse Boys wordt 
daarna voornamelijk 

ingevuld met 
werkzaam-

heden 
voor de 

jeugd. Daar ligt mijn hart; een functie in het 
hoofdbestuur heb ik nooit geambieerd. De 
jeugd is de toekomst, ook voor Grolse Boys. 
Op mijn vijftiende fl uit ik mijn eerste jeugd-
wedstrijden en twee jaar later leid ik mijn 
eerste wedstrijd bij de senioren. Ik word 
trainer, leider en bekleed diverse functies in 
het jeugdbestuur.

Het aantal activiteiten en functies wordt al 
snel meer en meer. Hulp-Sint of hulp-Piet 
is daar ook een onderdeel van. Ik trainde 
23 jaar de Aspiranten-A en C-junioren, 
nam tien jaar lang deel aan de Gelderse 
spelregelwedstrijden met het A-team. Op dit 
moment maak ik nog steeds deel uit van het 
jeugdbestuur, ben leider van de 
B-junioren en zit nog in de organisatie 
van de kampweekenden. Alles heb ik met 
evenveel plezier gedaan. Het kost de 
nodige inspanning maar de beloning is vele 
malen groter. Ook op sportief gebied. Zo 
terug kijkend heb ik 27 kampioenschap-
pen meegemaakt, van de F-pupillen tot het 
kampioenschap van Zaterdag 2 waar toen 
mijn zoons Mark en Tom in voetbalden.

Het eerste offi ciële jeugdbestuur van Grolse 
Boys wordt in 1973 gevormd tijdens een 
overleg bij Hotel Meijer. Tom Wijnen, Martin 
Wagendorp en ikzelf nemen zitting in het 
dagelijks bestuur. Freddy Wolberink wordt 
algemeen bestuurslid. Het is een hechte 
eenheid en het is de basis voor de ontwik-
keling van de jeugdafdeling binnen de club. 
Tom wordt al snel de drijvende kracht in het 
jeugdbestuur. De zaken zijn altijd perfect 
voor elkaar. Via hem komen we in 1978 
terecht in het Bernadettebos in Neede, waar 
ik mijn eerste kampweekend meemaak. 

Diverse jaren maken we tijdens het 
Pinksterweekend gebruik van 

dit complex. De leiding 
van het Bernadettebos 

moeten we eerst 
overtuigen dat 

we netjes en 

Je herkent hem bijna niet zonder rode voetbaljas. Want Martin Jan-
sen voelt zich het best op het veld, als scheidsrechter, als leider en 
als jeugdbestuurslid. En alles wat hij doet staat in het teken van de 
jeugd. Met veel plezier kijkt hij terug op 51 jaar Grolse Boys. Herin-
neringen aan vervlogen tijden toen de jeugdafdeling nog letterlijk in de 
kinderschoenen stond. Zijn hart gaat sneller kloppen op het Wilgenpark.

22

Vanaf een
eilandje krijg

je niks gedaan
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bekwaam zijn. Dus de centrale keuken 
mochten we het eerste jaar niet gebruiken. 
Het werd dus primitief koken in de schuur, 
één gaspit voor 35 kinderen. Mijn vrouw en 
Tom hebben driftig in die grote bak staan 
roeren voor een smakelijk resultaat. Vanaf 
die tijd gaat mijn vrouw Martine altijd mee. 
Een enkele keer zelfs het hele gezin, ook 
onze dochter Annet. Aankomend jaar wordt 
het de dertigste keer. Nóg een jubileum.

4-5 JUNI, GROENLO VOETBALSTAD…
TWAALF ELFTALLEN ZULLEN OP DE VELDEN 
VAN HET SPORTPARK DEN ELSHOF STRIJ-
DEN OM DE HOOGSTE EER. WANNEER WIJ 
DE NAMEN VAN DE ELFTALLEN ZIEN, MOGEN 
WIJ WERKELIJK SPREKEN VAN EEN ‘INTER-
NATIONAAL JEUGDVOETBALTOERNOOI’. 

(uit het voorwoord in het program-
mablad van het Internationale

Jeugdvoetbaltoernooi ‘Groenlo 700’)

Ook herinner ik me nog de organisatie 
van een internationaal jeugdtoernooi in 
het kader van het 700 jarig bestaan van 
Groenlo, waar Martin Wagendorp en ik bij 
betrokken waren. Op verzoek van de ge-
meenteraad werd samen met S.V. Grol een 
toernooi georganiseerd op 4 en 5 juni 1977, 
met clubs uit Duitsland, België en Neder-
land. S.V. Grol en de Grolse Boys namen 
samen deel onder de naam FC Groenlo. 
De voorbereiding heeft maar liefst een jaar 
in beslag genomen maar het resultaat was 
fantastisch. Je zou dit toernooi kunnen zien 
als de voorloper van het huidige Marveld 
Toernooi.

We hebben ook een mindere periode 
gekend. Bestuursleden voeren hun taak uit 
van achter het bureau waardoor men geen 
juist beeld krijgt van het reilen en zeilen bij 
de jeugd. Nu zit de jeugdafdeling fors in de 
lift. Dat heeft mede te maken met de goede 
begeleiding en de informatie via scholen. 
En gelukkig neemt de betrokkenheid van 
ouders weer toe. Maar het jeugdbestuur 
moet ‘er bovenop’ zitten, we kunnen ons 
geen ‘slapte’ veroorloven, zeker niet in 
deze tijd. Leiders, trainers en bestuursleden 
moeten beseffen dat hun taak discipline 
vereist, want goed voorbeeld doet goed 
volgen. 

In het jeugdbestuur werken we met een 
eigen begroting en een eigen budget, zodat 
we kunnen overzien welke activiteiten gere-
aliseerd kunnen worden. Misschien schept 
dit een zekere afstand tot het hoofdbestuur, 
maar wat van belang is, is de betrokken-
heid die het hoofdbestuur toont richting de 
jeugdafdeling. Ik vind soms dat die wel wat 
groter mag zijn, waardoor de binding van 
de leden met de vereniging ook groter zal 
worden. 

De komende jaren ben ik van plan om een 
stapje terug te doen. Of ik mijn mogelijke 
opvolgers iets mee wil geven? Samenwer-
king en communicatie. Dat is heel belangri-
jk. Voorkom het werken op een eilandje en 
zorg dat je actief met de jeugd bezig bent. 
Dus niet alleen aan de vergadertafel. Ik heb 
als trainer, leider en jeugdbestuurslid mooie 
jaren meegemaakt, maar de eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat die ook niet altijd 

even makkelijk waren. Maar als het goed 
loopt dan geeft je dat een enorm voldaan 
gevoel. 

Ik heb mensen zien opgroeien van pupil tot 
mede-bestuurslid. Ik heb talloze fantast-
ische kampweekenden meegemaakt, waar 
vroegere pupillen leiders waren en waar ik 
heb genoten van het saamhorigheidsge-
voel, tussen de jongste kereltjes en de bijna 
volwassen A-spelers. En ik denk aan al die 
jaren dat ik leider of trainer was van Mark 
en Tom, een heel bijzondere periode. Ik blijf 
deze dierbare herinneringen verzamelen, 
ook na 51 jaar. Ik wens alle leden en met 
name de jeugdafdeling een heel goede 
sportieve toekomst toe. 

Martin Jansen tijdens een Sinterklaasfeest 
voor de jeugd.

Tijdens een rustig moment op het kamp-
weekend in de zomer van 2003 wneemt 
Martin even de tijd om de activiteiten op 
fi lm vast te leggen.

Grolse Boys E1 kampioen, april 1990.
Achter van links naar rechts: Peter Grooten, Martin Jansen, Jacob Zwama.
Voor van links naar rechts: Michel Olthof, Remco Rouwmaat, Christiaan Grooten, 
Richard van Uem, Mark Jansen, Ivo Zwama, Jaap Klein Gebbink, Dalibor Repija.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1968-1969 t/m 1977-1978
2e  GVB 3e  GVB 3e  GVB2e  GVB3e  GVB 3e  GVB2e  GVB 2e  GVB

6 6
7

8

3 3
2

68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78

1968

1972

C-junioren 1970-1971:
Staand van links naar rechts: Tom Wijnen (leider), Wim Seekles, René Weenink, Gerrit Bouw-
meester, Bertie ter Bogt, Kees Weenink, Bertie Snijder, Tristan Zuidinga (trainer).
Gehurkt van links naar rechts: Jaap Groothuis, Henk van Druten, Janny Firing, Berry van de 
Beek, Harm Zwerver, Bertie Snijder, Bennie Ebbers.

De komende tien jaar verblijft 
het eerste elftal wisselend 
in de tweede en de derde 
klasse. Het lukt de 

club niet om een langdurige 
sportieve groei in te zetten. 
Met het ledenaantal gaat 
het een stuk voortvarender. Zo 
goed zelfs, dat het bestuur, onder leiding 
van de nieuwe voorzitter Rozijn1, zit te 
denken aan een ledenstop. Eén veld is 
simpelweg te weinig ‘en ook de drang 
naar een kantine of iets dergelijks wordt 
steeds groter.’ Daarnaast komt er voor het 
eerst een pupillenelftal op het veld. De 
familie groeit.

Aan de andere kant van Groenlo gaat het 
ook Grol voor de wind. En er is toenader-
ing. Drie spelers van Grolse Boys mogen 
met een elftal van Grol in 1969 aantreden 
tegen het Engels Militair Elftal en er wordt 
gezamenlijk een zaalvoetbalcompetitie 
georganiseerd (‘71-’72). In het seizoen 
‘73-’74 komen de eerste fusieplannen op 
tafel. De rivaliteit, zoals tussen K.W. en 
Grol, is al lang vervlogen…

In 1972 heeft de club weer wat 
te vieren. Er wordt gejuicht 
om het kampioen-schap 
in de derde klasse. En wat 

voor een kampioenschap. 
Het elftal van trainer Wessels heeft na 
16 wedstrijden maar liefst twaalf punten 
voorsprong op Winterwijk 3 en krijgt 
slechts elf treffers tegen. Tonny van 
Schaik schiet het team naar de titel. 
Tijdens de huldiging bij Hotel Kock2 meldt 
burgemeester Jansen dat hij de afstand 
tussen Grolse Boys en Grol steeds kleiner 
ziet worden. Voorzitter Rozijn haast zich 
om te zeggen dat Grolse Boys graag het 
kleine broertje blijft. Tijdens het vijfentwin-
tigjarig jubileum, een jaar later, nuanceert 
hij die uitspraak. Een fusie wordt niet 
uitgesloten3...

Tweede elftal seizoen 1968 - 1969:
Staand van links naar rechts: Willy Firing, Tonny Geurkink, ?, Martin Jansen, Gerrit Hallers, 
Gertie Kuster, Gerrit Abbink, Henny Abbing, Henk Ruikers.
Gehurkt van links naar rechts: Sjaak Wagendorp, Freddy Wolberink, Jan Overbeek, 
Jan Groot Wassink, Hans Bragt, Dick Grooten.
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1968

1975

Het team, met maar liefst drie Wagen-
dorps in de gelederen, kijkt vol vertrou-
wen uit naar de tweede klasse, het niveau 
waar de club thuis hoort. Maar dat blijkt 
tegen te vallen. De clubs in die klasse 
zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd en 
het verschil tussen een derde plaats en 
een achtste plaats is slechts drie punten. 
Grolse Boys heeft echter geen geluk en 
kan geen prominente rol van 
betekenis spelen. In 1975 
maakt het weer de gang 
naar de derde klasse.

Dat neemt niet weg dat de club een eigen 
smoel heeft gekregen en een gezonde 
dosis zelfvertrouwen. Grolse Boys zet 
nadrukkelijk in op de jeugd tijdens deze 
periode. Het eerste jeugdbestuur ziet in 
1973 het levenslicht. Martin Wagendorp is 
voorzitter en dit bestuur laat er geen gras 
over groeien4. Er worden jeugdtoernooien 
georganiseerd, Sinterklaas komt op 
bezoek en in 1975 vindt het eerste kamp-
weekeinde plaats, in samenwerking met 
V.V. Marienvelde. Het jaarlijkse kamp is 
nu nog steeds één van de hoogtepunten 
van het seizoen.

De jaren ’60 en ’70 staan voor vernieu-
wing en progressie. Het is de tijd van 
lang haar, bakkebaarden, zeezenders en 
demonstraties. Kortom, maatschappelijke 
veranderingen volgen elkaar snel op. De 
vrouwenemancipatie kent haar hoogte-
punt en dat zien we langzaam maar zeker 
ook terug in het voetbal. In 1975 zien we 
de dames Oosting en Kuster de pupillen 
trainen. Daarnaast wordt er een spel-
ersraad in het leven geroepen om zo ge-
heel conform de tijdsgeest meer inspraak 
voor de voetballers te creëren.

Tijdens deze roerige jaren houdt het 
bestuur het hoofd koel. Er wordt gehan-
deld. Op 5 februari 1975 wordt het terrein 
eigendom van Grolse Boys en twee 

Sinds 1975 zijn ook vrouwen actief als trainer en leider bij de jeugd. Op deze foto uit 1981 staan 
Heidi en Gerrie te Spenke met een pupillenteam.

AMBITIEUS BOUWPLAN GROLSE BOYS

In 1975 liet Grolse Boys door architect 
C. Staartjes een nieuwe accomodatie 
tekenen. De club wilde het bestaande 
gebouw vervangen door een modern 
opgezet sport- en recreatiecentrum. 
De DACW subsidieaanvraag voor 
het ambitieuze plan werd uiteindelijk 
afgewezen. De vereniging besloot 
in 1977 in eigen beheer een tijdelijk 
houten clubhuis te bouwen. Dit club-
huis zou echter twintig jaar dienst doen.

1973: Grolse Boys viert zijn 25-jarig jubileum. Burgemeester Janssen biedt voorzitter 
Rozijn namens het gemeentebestuur een nieuwe bal aan.
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1975

1976

jaar later worden het tijdelijk bedoelde 
houten clubhuis5 en het tweede veld in 
gebruik genomen. Het realiseren van 
deze wensen heeft nogal wat voeten in 
de aarde, maar het bestuur volhardt. In 
de krant verschijnt zo rond 1975 een alle-
raardigst bericht: ‘Enkele jaren geleden, 

toen de Boys het vijfentwintig-
jarig bestaan vierden, bleek 
duidelijk dat de verenig-
ing een volstrekt eigen 

identiteit bezit en een geheel 
eigen plaats inneemt in de gemeenschap. 
Nu daarnaast het terrein in eigendom is 
verkregen lijkt een verplaatsing naar Den 
Elshof niet meer te verwezenlijken.’

Er heerst een nieuw elan bij Grolse Boys. 
Onder de bevolking wordt huis aan huis 
een brief bezorgd waarin wordt gewezen 
op het belang van de sport in het alge-
meen en de voetbalsport in het bijzonder.  
Grolse Boys biedt de mogelijkheid om 
deze sport ‘zinvol’ te beoefenen. Een 
uniek staaltje marketing voor die tijd. Ook 
de Kannonier, die wekelijks schrijft in de 
Groenlose Gids, spreekt vol lof over deze 
aanpak. De club wil graag leden werven 
onder de Grolse jeugd. De nabijheid 
van enkele nieuwe woonwijken biedt 
perspectief.  

Dat maakt voorzitter Rozijn allemaal nog 
mee. De verslagenheid is groot als hij in 
het seizoen ‘76-’77 plotseling 
komt te overlijden. Het is 
dan het negende seizoen 
dat hij de voorzittershamer 
hanteert. Zijn daadkrachtig 
optreden, als voorzitter van een daad-
krachtig bestuur, heeft ervoor gezorgd dat 
Grolse Boys stevig in de schoenen richt-
ing jaren ’80 stevent. Dhr. van Domburg 
volgt hem op. De accommodatie is er 
helemaal klaar voor, met een nieuwe licht-
installatie en tot in de puntjes opgeknapte 
kleedkamers. 

5 februari 1975.

Kampioen 1971-1972:
Staand van links naar rechts: Trainer Wessels, Martin Wagendorp, Bennie te Broeke, Toon van 
Schaik, Lou Fournier, Gerrit Dekkers, Henk Kuster, Tristan Zuidinga.
Gehurkt van links naar rechts: Sjaak Wagendorp, Henk Ruikers, Henk Weenink, Freddy Wolber-
ink, Paul Groot Kormelink, Tom Wijnen, Hans Weevers, Hans Wagendorp.

ONDERLINGE WEDSTRIJD

Tom Wijnen besloot in mei 1984 te stoppen als voetballer. Dat moment ging niet
geruisloos voorbij. Hij wilde graag nog één keer in of tegen het fameuze kampioen-
schapsteam van 1972 spelen… Er werd heel wat afgebeld en het lukte om het 
team weer bij elkaar te krijgen. Met de gemotoriseerde bakfi ets van Tristan Zuidinga 
en twee versierde platte wagens, werd het gezin Wijnen thuis opgehaald. Onder 
muzikale begeleiding van de Groenlose Burgerharmonie ging de stoet naar het 
Wilgenpark. Het kampioensteam speelde tegen het vijfde elftal, het elftal waar Tom 
op dat moment in speelde. Tien minuten voor de rust kreeg hij door scheidsrechter 
Hulzink de ‘rode kaart’ voorgehouden. Na de wedstrijd volgde een daverend feest. 

Helaas is Tom ons ontvallen in 2007 .
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1976

1977

1978

In 1977 viert Groenlo het 
bezit van 700 jaar stads-
rechten. De bevolking pakt 

het groots aan. Ook Grolse 
Boys en Grol6 dragen bij aan de 

feestvreugde. Er wordt een internationaal 
jeugdtoernooi georganiseerd, verspreid 
over twee dagen, met aansprekende 
deelnemers, waaronder FC Hoogenbos 
uit Brussel, Borussia Dortmund en de 
Graafschap. De Grolse jeugd bundelt de 
krachten als FC Groenlo.

Het derde decennium zit erop. Grolse 
Boys snelt richting de jaren ’80. De 
club leeft, zeker op sociaal gebied. Er 
is zaalvoetbal, gezamenlijk wordt het 
terrein onder handen genomen en er is 
een sportuitwisseling met het Duitse FC 
Schanze uit Etteln. Grolse Boys ontwik-
kelt zich tot een gedegen middenmoter 
in de derde klasse en er zit meer in. 
Maar  de sportieve prestaties zijn niet het 
belangrijkst.

1. DHR. ROZIJN WERD IN 1971 OOK WETHOUDER VAN

 DE GEMEENTE GROENLO.
2. HET KAMPIOENSFEEST VOND PLAATS OP 18 MAART,
 INDERDAAD, DE OPRICHTINGSDATUM.
3. TWEE MAANDEN LATER SPRAKEN DE LEDEN ZICH

 TIJDENS DE JAARVERGADERING UIT TEGEN EEN FUSIE.
4. ANDERE BESTUURSLEDEN WAREN TOM WIJNEN,
 MARTIN JANSEN EN FREDDY WOLBERINK.
5. ER LAGEN PLANNEN VOOR EEN GROOT NIEUW GEBOUW 
 VAN TWEE VERDIEPINGEN MAAR DIE PLANNEN ZIJN

 NOOIT ROND GEKOMEN. HET ‘TIJDELIJKE’ CLUBHUIS

 HEEFT BIJNA TWINTIG JAAR DIENST GEDAAN.
6. HET ORGANISATIECOMITÉ BESTOND UIT MARTIN

 JANSEN  EN MARTIN WAGENDORP VAN GROLSE BOYS 
 EN HANS SCHEINCK EN LESLY VAN DER STEEN

 VAN GROL. 

Mei 1980:
Staand van links naar rechts:
Dick Grooten, Tom Berentsen, 
Robert Overmaat, Wiljo Peters, 
Stefan Izaks, Erik Blankert, 
Henk van Druten.
Gehurkt van links naar rechts:
Ronnie Jansen, Tonnie Firing, 
Tom Kuster, Herman Jansen, 
Stef Bruggeman, ?.

Mei 1981:
Staand van links naar rechts:

Bennie Ebbers, Peter Berentsen, 
Andre ter Maat, Jan Platter, 

Hassan Karay (Karag)
Gehurkt van links naar rechts:
Rudy Hulzing, Bennie Spieker, 

Joop Vester, Frank Felix. 

Mei 1981:
Staand van links naar rechts: Henk Geurkink jr., Sjaak Sieger, Hans Doest, Peter Grooten,
Tonnie Geurkink, Rene Klaver, Henk Stroet.
Gehurkt van links naar rechts: Gerrie Siegers, Gerrit Bouwmeester, Theo van Druten, 
Henkie van Druten, Jaap Jansen.

GROLSE BOYS IN HET DIAMANT... 
BEKEND IN GROLLE EN IN HET HELE LAND

VANWEGE HUN SPORTIVITEIT

EN GROTE ZELFWERKZAAMHEID

IN DE WINTERSTOP SLAAN ZE ZICH NIET UIT HET VELD

MAAR WORDT MENIG KERSTBOOM RONDBESTELD

DE BEGELEIDING VAN DE VOETBALJEUGD

DOET HEEL GROLLE DEUGD

DE JONGENS VAN ROOD-WIT:

EEN CLUB WAAR NOG STEEDS PIT IN ZIT! 

Profi ciat, Willy Lansink
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De heren zijn het gewend. Het donker is al gevallen over het Wilgen-
park en Henk Geurkink Sr. en Peter Grooten zijn nog steeds aan-
wezig. Maar aan die lange avonden bij de club lijkt langzaam een 
einde te komen. Volgend seizoen nemen ze gas terug. De voorzit-
ter en vice-voorzitter zijn al tientallen jaren actief als speler, vrijwil-
liger en bestuurslid bij de vereniging. Waarom? Die vraag blijkt las-
tig te beantwoorden. Maar als Henk en Peter beginnen over Grolse 
Boys is het duidelijk. Grolse Boys zit in het bloed, in het hart, overal.

Grolse Boys kent Henk voornamelijk als 
voorzitter. Wat ook niet zo vreemd is als je 
al bijna zeventien jaar de voorzittershamer 
hanteert. Toch begon ook hij op het veld. 
‘Ik heb wel een tijdje gevoetbald maar een 
echte ster was ik niet. Het eerste elftal heb 
ik nooit gehaald. Begin jaren ’90 werd ik 
door Bennie Klein Gun-
newiek gepolst of ik 
voorzitter wilde 
worden. Er 
volgde 
een 

gesprek waar ook mijn vrouw Toos bij was. 
Dat was een absolute voorwaarde. Toos 
moest er achter staan.’

Peter is inmiddels al weer vierenveertig jaar 
lid van de vereniging. Ook hij heeft wel  ge-
voetbald maar zijn loopbaan als vrijwilliger 

en bestuurder is een stuk langer. 
‘In 1973 ben ik begonnen 

als vrijwilliger bij de 
jeugd. Ik ben 

leider ge-
weest, 

heb in 
het 

jeugdbestuur gezeten. Nu zit ik in het hoofd-
bestuur en ben ik nog scheidsrechter. Henk 
heeft gelijk. Als je levenspartner er niet 
achter staat is het onmogelijk om te doen.’

Eigenlijk kozen ze niet zelf voor Grolse 
Boys. Dat deed het geloof. Maar de liefde 
die opbloeide kwam niet onbewust. Henk 
stapte in toen Grolse Boys in een moeilijke 
periode zat. ‘We moesten fl ink saneren 
om een kloppende begroting te maken. 
De club zocht sponsoren dus mijn eerste 
afspraak als voorzitter was bij Rouwmaat, 
het grondverzetbedrijf. Die naam prijkt nog 
steeds op het shirt van de eerste elftalspe-
lers. Daarnaast hebben we vanaf het begin 
gehamerd op zelfwerkzaamheid.’

De club heeft met voetbal op zaterdag 
een nieuwe toekomst aangeboord. Henk 
beaamt dat die ontwikkeling heel belan-
grijk was. ‘Op een gegeven moment ging 
het hard. Het ledenaantal begon weer te 
groeien en we zagen dat er gewoon meer 
kansen op zaterdag lagen. Er kwamen ook 
goede spelers van buitenaf.’ Peter vult dat 
aan. ‘Er werd al eerder geïnformeerd naar 
zaterdagvoetbal, maar je begint niet aan 
een nieuwe afdeling met dertien spelers.’ 

GROLSE BOYS ZIT IN HET BLOED, HET HART, OVERAL

‘Het is een deel van mijn 
leven geworden. Ik 
weet niet wanneer 

en hoe maar 
Grolse Boys 

laat me 
niet los.’ 
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In al die jaren zijn er heel wat hoogtepunten 
en dieptepunten langs gekomen. Dat hoort 
erbij. Henk hoeft niet lang na te denken. ‘De 
kampioenschappen van zaterdag 1 en de 
bouw van onze kantine. Daar moet ik gelijk 
aan denken. Maar ik vind het huidige suc-
ces van de jeugdafdeling ook een hoogte-
punt. Dieptepunten zijn er natuurlijk ook. De 
fi nanciële problemen toen we begonnen en 
het spelerstekort bij zondag 1. Op het laatst 
reden we op zondagmorgen door Groenlo 
op zoek naar spelers…’

Voor Peter is een lijstje ook zo gemaakt. 
Ook bij hem staat de bouw van de kantine 
hoog. ‘Maar net als Henk wil ik de opmars 
van de jeugd graag noemen. Ook sportief 
gezien. Het aantal kampioenschappen in de 
laatste jaren is niet meer bij te houden. En 
het behalen van de nacompetitie in 2003 
mogen we niet vergeten. Een dieptepunt 
vond ik toch het afscheid van zondag 1. 
En de jaren dat we geen E en F pupillen 
hadden.’

Terugkijkend op al die jaren lijkt er toch een 
klein beetje twijfel te komen. Maar het is 
toch echt mooi geweest. Henk en Peter leg-
gen na dit seizoen hun functies als be-
stuursleden neer. Henk noemt een reden. 
‘Ik heb een prachtige tijd gehad als voorzit-
ter maar ik ben inmiddels 67. Een respec-
tabele leeftijd. Het wordt tijd voor wat nieuw 
bloed. Wij zijn nog mensen van het bellen, 
het wordt tijd voor mensen die ook kunnen 
e-mailen.’

Voor Peter ligt het wat anders. Bij hem 
heeft het voornamelijk met zijn werk te 
maken bij de Grolsch. ‘Ik werk in ploegen-

diensten en nu het bedrijf in Boekelo staat 
moet ik er heel vroeg uit. Dat vind ik geen 
probleem maar als bestuurslid ben je vaak 
‘s avonds laat nog aan het vergaderen. Dat 
gaat je op den duur opbreken.’

Voor een echt afscheid is het wat te vroeg. 
Beide heren blijven actief voor de vereni-
ging en zijn begaan met de opvolging. Peter 
stelt het helder. ‘Grolse Boys is ons leven. 
Dat laten we niet zomaar achter. En als er 
nog geen opvolging is dan bestaat de kans 
dat we nog even blijven zitten. Links en 
rechts zijn we wel mensen aan het polsen 
maar het kost tijd.’

Wat heb je eigenlijk nodig om bestuurslid 
of voorzitter te worden? Henk is erva-
ringsdeskundige. ‘Je moet in ieder geval 
realistisch zijn. Ook op sportief gebied. Als 
je fl auw valt van een 
nederlaag ben je 
niet geschikt. 
Daar-
naast moet 
je sterk in je 
schoenen 
staan, 
mensen 
rekenen 
op je.’

Voor 
de 

toekomst van Grolse Boys zijn beide 
mannen niet bang. Henk ziet het zonnig 
in. ‘Grolse Boys heeft bestaansrecht. Kijk 
maar naar de jeugdafdeling. Met de komst 
van enkele woonwijken in de buurt van het 
Wilgenpark zie ik nog voldoende kansen. 
Daarnaast is het complex ook klaar voor 
de toekomst. Zoals Peter al zei, sommige 
tweedeklassers kunnen er jaloers op zijn.’

Tot slot even terugkomend op die moeilijke 
vraag. Waar komt die liefde voor Grolse 
Boys vandaan? Beide heren wagen een 
poging:

Henk: ‘Tja, als ik al die uren ga tellen dan 
blijkt wel dat ik verenigingsgek ben. Het is 
een hele mooie vereniging. Een klein clubje 
waar het gezellig is, als vrienden onder 
elkaar.’

Peter: ‘Het is een deel van mijn leven 
geworden. Ik weet niet 

wanneer en hoe, 
maar Grolse 

Boys laat me 
niet los.’ 

GROLSE BOYS ZIT IN HET BLOED, HET HART, OVERAL

‘Het wordt tijd voor wat 
nieuw bloed. Voor mensen 
die kunnen e-mailen. 
Wij zijn nog 
mensen van 
het bellen.’
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1978-1979 t/m 1987-1988
3e  GVB 2e  GVB

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-8882-83

3e  GVB

78-79 79-80 81-82

2e  GVB

83-8480-81 84-85 85-86 87-8886-87

5
6 6 7

9
10

11 1111

1979

1978

Kampioen 1978 - 1979:
Staand van links naar rechts: Trainer Dick Kraster, Jan ter Heide, Tom Wijnen, Janny Firing, 
René Weenink, Nico Kok, Herman van de Wiel, Harry Berendsen, Gerrit Hallers.
Gehurkt van links naar rechts: Dik Weenink, Martin Wagendorp, Jos Tuinte, Kees Weenink, Ron-
nie Kuster, Hans Wagendorp.

Na het behaalde kampioenschap worden de spelers door de grote schare supporters gefelici-
teerd in de kantine. Burgemeester van Schaik brengt ook zijn gelukwensen.

Wie eind jaren ’70 van 
Groenlo naar Beltrum 
fi etst, kan inmiddels zijn 
blik niet meer onttrekken 

aan het heuse sportpark dat Grolse Boys 
met eigen handen heeft gebouwd. Het is 
de trots van de vereniging, de thuishaven 
aan de Slinge, en het wordt groter, mooier 
en moderner. En dat terwijl 
een katholieke plaatsgenoot 
bij de oprichting in 1948 
nog riep: ‘Het duurt toch niet 
langer dan een half jaar!’ Het 
bestuur acht het tijd voor een aansprek-
ende en toepasselijke naam voor het 
sportpark. Er wordt een prijsvraag uitge-
schreven en in 1979 prijkt de naam ‘Het 
Wilgenpark’ bij de ingang.

Sportief gezien gaat het de club voor de 
wind. De stabiele middenmoter uit de 
tweede helft van de jaren ’70 zet in 1979 
de kroon op het werk. Grolse Boys wordt 
kampioen, met zes punten voorsprong 
op Fortuna Winterswijk. De vrienden van 
FC Schanze zijn gekomen om aan te 
moedigen en zien Grolse Boys met 6-0 
winnen van Noordijk 2. Een uitstekend 
begin van het vierde decennium. Niet in 
de laatste plaats voor de nieuwe voorzit-
ter, Dhr. Gierveld, en de nieuwe trainer, 
Dhr. Kraster1. En belangrijker nog, de 
club weet zich te handhaven in de tweede 
klasse. Soms moeizaam, soms in de mid-
denmoot, maar wel tien seizoenen lang.

In 1979 wordt ook Grol kampi-
oen, in de vierde klasse 
K.N.V.B.. En dat nodigt uit tot 
een ‘Wedstrijd der Kampioe-

nen’. De wedstrijd op Den 
Elshof trekt mede dankzij het mooie weer 
veel publiek. Het krachtsverschil is echter 
groot. De mannen van Kraster zijn niet 
opgewassen tegen Grol, de ploeg van 
trainer Harry Notten2. Grol wint met 6-0 en 
is de terechte ‘kampioen van Groenlo’.
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1983

1981
1978

Met het zaalvoetbalteam verloopt het 
minder rooskleurig. In 1979 is degradatie 
uit de hoofdklasse een feit. De club is te 
klein voor voetbal op het veld en in de 
zaal. In 1980 pleit trainer Kraster al om 
geen selectiespelers meer te vragen voor 
het zaalvoetbal. Het gras is belangrijker. 

In het seizoen ‘81-’82 valt het 
doek defi nitief. Het team 
moet zich terug trekken uit 
de competitie.

Van de fusieplannen tussen Grol en 
Grolse Boys, die midden jaren ’70 
voorzichtig op tafel komen, wordt dan 
weinig meer vernomen. De verstandhou-
ding is goed. Er wordt weer een groot 
jeugdtoernooi georganiseerd en in 1981 
wordt de nieuwe kleedaccommodatie 
geopend met een wedstrijd tussen beide 
Groenlose voetbalverenigingen. Er volgen 
meer vriendschappelijke wedstrijden in 
deze periode en het Kampioenschap van 
Groenlo krijgt vorm.

Net als de club de wind mee 
lijkt te hebben, volgt er 
een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis. De verrader-
lijke Slinge neemt in 1983 de 
levens van Wim en Edwin van der Veen. 
Wanneer Edwin een verdwaald schot uit 
de rivier wil halen, raakt hij te water. Zijn 
vader Wim schiet hem te hulp en beide 
verdrinken bij de stuw. De club is aan-
geslagen, voetbal telt even niet meer. 

Het A-elftal wordt in het seizoen 1983-
1984 uit de competitie gehaald omdat 
de senioren te weinig spelers hebben. 
Daarnaast breekt er fi nancieel een 
moeilijke periode aan. Het bestuur besluit 
daarom het vijfendertigjarig jubileum ge-
ruisloos voorbij te laten gaan. Er worden 
maatregelen genomen om de clubkas 
te spekken. De kantine is vanaf 1983 
voor vijftig gulden te huur en er worden 

1981: Achterste rij van links naar rechts: Ronnie Kuster, Peter Kuster, Peter van de Wiel, 
Tom Berendsen, Jaap Voerman, Rene Weenink, Herman van de Wiel, Tristan Zuidinga, Kees 
Weenink, Leo Lankheet, Jos Tuinte, Richard Smit.
Voorste rij van links naar rechts: Jan ter Heide, Nico Kok, Dick Kraster (trainer). 
Vooraan: Tom Wijnen (leider).

1979: Ook Grol is kampioen. Beide teams nemen het tegen elkaar op in een vriendschappelijke 
wedstrijd op den Elshof. Het Kampioenschap van Groenlo begint vorm te krijgen. Op de foto 
staat het elftal van Grol aan de linkerkant, Grolse Boys staat rechts.

In 1976/1977 is naast het jeugdbestuur 
een oudercommissie ingesteld. Deze 
commissie heeft als functie toezicht te 
houden op de jongste jeugd en met name 
het organiseren van allerlei activiteiten, 
waaronder het kampweekend. Na enkele 
jaren neemt het jeugdbestuur deze taak 
weer over. Namen uit die tijd zijn Jan 
Klein Nijenhuis, Arie Bragt, Gerrie te 
Spenke en Elly Oosting. Jan heeft nog 
een aantal jaren de functie van pen-
ningmeester vervuld  in het jeugdbestuur 
en haalde samen met zijn vrouw bij de 
jeugdleden contributie op.

OUDERCOMMISSIE
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1985

1987

Een zaalvoetbalteam van Grolse Boys, februari 1981.

Vijfde elftal 1984:
Staand van links naar rechts: Frits Gierveld, Hans Abbink, Karel Roel, Hans Doest,
Dick Kraster, Rene Klaver.
Gehurkt van links naar recht: Sjaak Wagendorp, Bennie Spieker, Rene Weenink,
Theo van Druten, Jan ter Heide, Toon Bruggeman.

kruisjaswedstrijden georganiseerd om de 
kantineomzet te verhogen. Dhr. Poelhuis 
gaat bij thuiswedstrijden van het eerste 
elftal toegangskaartjes verkopen. 

De maatregelen hebben effect. De kan-
tine-omzet verdubbelt bijna en het be-
stuur, met Dhr. Hagens als nieuwe 
voorzitter, bedenkt telkens nieuwe plan-
nen. Grolse Boys moet zich opnieuw pro-
fi leren in de Groenlose gemeenschap en 

daar slaagt de club goed in. In 
1985 staan er 800 toeschou-
wers op het Wilgenpark te 
kijken naar een wedstrijd 

tussen De Graafschap en een 
combinatie-elftal, Groenlo ‘853. 

We zitten in het decennium van Thatcher, 
Reagan, en Gorbatsjov. De koude oorlog 
loopt op zijn eind, de Compact Disc wordt 
een succes en het internet laat niet lang 
meer op zich wachten. Toch ontkomt 
Nederland niet aan een strikte bezuini-
gingspolitiek. Aan de hand van twee kabi-
netten Lubbers viert het conservatisme 
hoogtij. Maar niet op het Wilgenpark. 
Vernieuwing en verbetering is het doel.

De ideeën blijven komen. En de uitvoe-
ring is soms succesvol en soms niet. Het 
oprichten van een vrouwenelftal blijkt 
tevergeefs (1984) en de vraag van Dhr. 
H. Weenink naar de mogelijkheid van 
zaterdagvoetbal (1987) blijkt nog enkele 
jaren te vroeg. Andere initiatieven werpen 
vooral fi nanciële vruchten af. De kerstbo-
menactie, waarmee de club 
lang geassocieerd zou wor-
den, de Klinkerloop en de 
Sponsorloop brengen een 
aardig zakcentje op. Dat kan 
de club goed gebruiken. Het veertigjarig 
jubileum staat immers voor de deur.

Het seizoen ‘87-’88 staat helemaal in het 
teken van de verjaardag. Dhr. Menting

BOYS NAAR DE BUNDESLIGA

Het derde elftal van Grolse Boys was in de jaren 
‘90 fan van Schalke ‘04. Drie keer werd een 
trip ondernomen naar Gelsenkirchen om een 
wedstrijd bij te wonen. Na de wedstrijd werd in 
café ‘de Kroon’ nog lang nagefeest, hoewel alle 
wedstrijden eindigden in 0-0.

foto links: Henk Ruikers, Frank Beekhuis, Lou Nijhof, Hans Lurvink, Appie Lurvink, Tristan Zuidinga, Hans Levers, Henk Kuster, Gerrit Bouwmeester, Gerrit Hallers, 
Ben ten Asbroek, Peter Berentsen, Paul Hoitink, Jurgen ter Braak, Jos van Uum. De foto is gemaakt door Joop Abbink.
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1987

1988

Begin jaren ‘80:
Staand van links naar rechts: Paul Kuipers, ?, Hans Doest,
Peter van de Wiel, Gerrie Siegers, Peter Grooten.
Gehurkt van links naar rechts: Tom Berentsen, Joop Vester, 
Peter Berentsen, Tonnie Geurkink, Jan Overbeek.

1988: poseren met de beker van Gullit, Rijkaard en van Basten:
Staand van links naar rechts: Mike Zwama, Remco Rouwmaat, Jaap Klein Gebbink,
Richard van Uem, Dalibor Repija.
Gehurkt van links naar rechts: Mark Jansen, Rachid Abkadi, Ivo Zwama.

ontwerpt een nieuw logo dat wordt 
onthuld door Dhr. Pleiter, de zoon van 
de boer op wiens land Grolse Boys haar 
eerste stappen zette. Het programma 
staat vol met jubileumtoernooien en de 
jeugd wordt getraind door FC Twente-
spelers Fred Rutten en Theo Snelders. 
Een combinatie-elftal met spelers van 
Grolse Boys, VIOS en Grol speelt in sep-
tember 1987 tegen FC Twente voor 500 
enthousiaste toeschouwers. Het team, 
samengesteld wordt door trainer Kuster, 
weert zich goed. Het wordt 
2-6. Als toetje komt later 
de beker van Michels, Van 
Basten en Gullit op bezoek.

Het feestelijke jaar wordt afgesloten met 
een receptie en een feestavond bij Hotel 
Meijer. Daar krijgen voorzitter Hagens en 
wedstrijdsecretaris Hallers de K.N.V.B.-
waarderingsspeld vanwege de grote ver-
diensten voor de club. Grolse Boys wordt 
door de diverse sprekers geprezen om 
haar eigen identiteit en de voorbeeldige 
wijze waarop inhoud wordt gegeven aan 
het verenigingsleven. Voorzitter Hagens 
houdt de leden voor om het eigen gezicht 
van Grolse Boys goed te bewaren. 

Maar dat is niet eenvoudig en niemand 
van de aanwezigen weet dat de magere 
periode nog niet voorbij is. Het hechte 
bestuur heeft bewezen zeer strijdvaardig 
te zijn. In donkere en lichte tijden. De 
jaren ‘90 staan voor de deur…

1. DICK KRASTER WAS EEN GELIEFD OEFENMEESTER.
 NA DRIE SEIZOENEN VERTROK HIJ BIJ GROLSE BOYS

 EN KREEG HIJ EEN SPECIAAL AFSCHEIDSFEEST.
2. GROL-TRAINER HARRY NOTTEN WAS ZELF NIET BIJ DE

 WEDSTRIJD. HIJ WAS OP VAKANTIE. JAREN LATER WAS

 HIJ ENKELE SEIZOENEN LEIDER BIJ GROLSE 
 BOYS ZATERDAG 1.
3. DE WEDSTRIJD WERD GEORGANISEERD TER

 GELEGENHEID VAN DE INGEBRUIKNAME VAN

 DE NIEUWE LICHTINSTALLATIE.

GROLSE BOYS TIJDENS CARNAVAL
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers bouwde in het midden van de jaren 
´80 diverse carnavalswagens van Grolse Boys. De groep kiest voor actuele 
thema’s: “Petje Pitamientje”, van de Calvé pindakaas-reclame, “de kantine aan 
banden” naar aanleiding van de vervroegde sluitingstijden voor sportkantines, 

“Koud hè?” van het komische duo Spaan en Vermeegen en “het bierkrat” 
omdat Grolsch een nieuw krat invoerde. Er zaten geen twintig maar nog slechts 
zestien beugelfl essen in één krat. Het waren prachtige wagens. Een enkele 
keer viel een wagen in de prijzen. 
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In 1993 komt een man met een zongebruind gezicht en een opmer-
kelijke tongval op het Wilgenpark. Chris Schrijver, een markante trainer en een 
memorabele persoonlijkheid die alles behalve een passant is gebleken in de 
geschiedenis van Grolse Boys. Op het moment dat Grolse Boys voorzich-
tig het zaterdagvoetbal uit probeert, het begin van een nieuwe toekomst, 
wordt Chris Schrijver aangesteld als trainer van Grolse Boys zondag 1. 

Het ging eigenlijk zoals altijd. Je 
bent beschikbaar en er wordt 
aan de bel getrokken. Voorzit-
ter Henk Geurkink belde me op. 

Ik had er zin in. Het klikte gelijk tussen mij 
en de voorzitter dus we waren er snel uit. 
Maar ook met de groep was er sprake van 
chemie. Mijn eerlijkheid werd gewaardeerd 
en we waren fanatiek. Ik was ook rechtlijnig. 
Schroomde harde maatregelen niet. Zo 
hebben we wel eens een wedstrijd uit-
gespeeld met tien man omdat ik een speler 
die over de schreef ging eraf haalde. 

We hebben een mooie tijd gehad maar het 
verloop in het elftal was te groot. In verband 
met werk en studie was het een komen en 
gaan…In 1994 had ik slechts 13 spelers op 

papier! Dus moesten we in die seizoenen 
regelmatig een beroep doen op B en A 
spelers. In principe een goede zaak maar 
wellicht was het wat te vaak en te veel. 
Het werken met die jonge jongens verliep 
echter super. Die gastjes waren apetrots 
dat ze mee mochten. Ik ging vaak kijken bij 
de jeugd. Daardoor durfde ik het ook aan 
om ze voor de leeuwen te gooien. Niet als 
rechtsbuiten of zo, maar ook gewoon als 
voorstopper of centraal op het middenveld.

Uiteindelijk heeft dat de zondagafdeling 
ook nog even vooruit geholpen. De spelers 
die overgingen naar de senioren kozen 
bijna allemaal voor de zondag, maar de 
spoeling werd erg dun. Er zaten hele goede 
voetballers bij. Ze kenden de spelers en 

de begeleiding en hadden het schijnbaar 
goed naar hun zin. Als ze bij ons invielen 
mochten ze van mij ook fouten maken. 
Van iemand afbranden is niemand beter 
geworden.
 

‘SCHRIJVER IN EEN ECHTE VERENI-
GINGSMAN’ VERTELT VOORZITTER HENK 
GEURKINK, OM ER AAN TOE TE VOEGEN 
DAT DE NIEUWE TRAINER OOK HET FORSE 
POSTUUR GEMEEN HEEFT MET ZIJN 
NAAMGENOOT PIET, EX-DOELMAN VAN 
AJAX EN HUIDIGE TRAINER VAN TOP.

(Henk Geurkink over Chris
Schrijver bij zijn aanstelling in een 

krantenartikel in 1993)

Staand van links naar rechts: Chris Schrijver, Jaap Jansen, Henk Geurkink jr., Ronald Klein Nijenhuis, Matthijs Nienhuis, 
Rudi Nüchter, Wilfried van Vuuren, Hans Lurvink, Bert Hallers, Peter Berentsen.
Gehurkt van links naar rechts: Wayne Marks, Berry Geurkink, Herman Jansen, Gertie Poelhuis, Imre Berki, Richard Smit, 
Leo Lankheet.

MET EEN LACH NAAR HET WILGENPARK
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R
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De oprichting van het zaterdagteam heb 
ik nooit als een bedreiging voor mijn eigen 
team gezien. Het was noodzakelijk. Zo sim-
pel is het. De club had een nieuwe impuls 
nodig.  Van argwaan tussen de jongens 
op zaterdag en de jongens op zondag heb 
ik ook nooit iets gemerkt. Ik was met mijn 
eigen dingen bezig. De selectie werd steeds 
smaller dus het werd steeds moeilijker om 
een goed team op de been te krijgen. Daar 
was ik de hele week druk mee.

Het bestuur heeft het overigens goed 
aangepakt. Er was veel overleg tussen alle 
trainers en leiders. In het begin was dat nog 
even wennen maar daardoor werd 
er wel begrip en respect 
gekweekt. En ik kon 
het heel goed 
vinden met 

Martin Wagendorp. Hij had een vrij brede 
en groeiende selectie zodat hij nauwelijks 
een beroep hoefde te doen op de jeugd. Die 
kon bij ons terecht om te proeven aan het 
grote werk. De samenwerking verliep prima. 
Van concurrentie binnen de club was mijns 
inziens geen sprake.

Kijk, het gaat in de eerste plaats om plezier. 
Plezier in het spelletje. Het zaterdagvoetbal 
stond nog in de kinderschoenen, we zouden 
wel zien wat er zou komen. Als er iemand 
de overstap had willen maken van de 
zondag naar de zaterdag, dan zou hij mijn 
zegen hebben gekregen. Als hij daar geluk-
kiger van wordt…wie ben ik om dat tegen te 

houden. Nee, plezier, daar 
draait het om. Of dat 

nu op zondag of 
op zaterdag is…

Plezier was ook mijn grootste drijfveer. Vier 
seizoenen lang ging ik met een lach op mijn 
gezicht naar het Wilgenpark toe. Natuurlijk 
waren er ook minder leuke dingen. Ik vond 
dat er veel te veel taken op de schouder 
van de trainer rustte. Zoals het verzorgen 
van het trainingsmateriaal. Gelukkig werd 
dit later beter geregeld. Ik weet ook nog dat 
we in het seizoen 1996-1997 maar niet tot 
scoren kwamen. Acht wedstrijden heeft dat 
geduurd…En kansen dat we kregen! De 
regionale pers dook er boven op. 

Terugdenken aan negatieve dingen leidt 
tot niets en doe ik niet graag. Ik denk liever 
terug aan de afscheidswedstrijd van Her-
man van de Wiel tegen NEC en de oefen-
wedstrijd tegen GA Eagles. Of ik denk terug 
aan de spelers die ik getraind heb. Er zaten 
heel wat markante fi guren bij. Mensen die ik 
niet meer zal vergeten. 

Of ik de club gevolgd heb? De kranten 
houden mij op de hoogte. Zo las ik over 
de allerlaatste wedstrijd van zondag 1 in 
2000. Dat vond ik toch wel jammer. Zeker 
nu ik hoor dat er nog maar één team op 
zondag over is. Maar het hoort bij deze tijd. 
Blijkbaar zijn twee zondagverenigingen in 
een plaats met 10.000 inwoners te veel. De 
club is er niet anders van geworden. Grolse 
Boys blijft Grolse Boys. En tegenwoordig 
hou ik gewoon de verrichtingen van het 
zaterdagelftal bij.

Longa’30, SKVW, Erix, Grolse Boys, De 
Hoven en SV Zutphen…Elke club waar 
ik heb getraind heeft zijn eigen charmes 
en overal was er wel iets dat beter kon. 
Dat moet je aan de kaak stellen op de 
juiste manier en op de juiste plek. Daarom 
woonde ik elke vergadering bij en liet ik 
geen rondvraag onbenut. Op die manier 
toonde ik ook mijn betrokkenheid. Het was 
een grote eer om trainer te zijn van Grolse 

Boys. De club paste bij me en ik heb me 
er thuis gevoeld. In goede en slechte 

tijden is het een familie gebleken. Ik 
was geen passant, Grolse Boys 

heeft nog steeds een plekje in 
mijn hart.

MET EEN LACH NAAR HET WILGENPARK
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1988-1989 t/m 1997-1998

3e  GVB2e  GVB 2e  GVB zo 2 GVB zo 2 GVB

eerste elftal zondag eerste elftal zaterdag
zo 6 KNVB en za 4 KNVBza 3 GVB za 3 GVB za 2 GVB

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-9894-95

za 3 GVB

96-9789-90 97-98

zo 2 GVB

94-95 95-96

za 2 GVBzo 2 GVB

95-96

za 3 GVB

93-94

2e  GVB

92-9391-92

2e  GVB

93-94

3e  GVB

90-91

2e  GVB

88-89 97-9896-97

5

9
9 10

11 12

33

1989

1991

1993, het eerste elftal op zaterdag:
Staand van links naar rechts: Sponsor Henk Lammers, Raymond Brockotter, Bennie Ebbers, 
Roy Houben, Arjan Korenromp, Guido Klein Gebbink, Hendrik Warnar, Melvin Oleana, 
Mourat Baran, Jaap Jansen.
Voorste rij van links naar rechts: Roland Garstenveld, Mohammed Taouil, Maikel Wiggers, 
Eef Bakker, Bram Corts, Najib Maouiane, Martin Wagendorp.
Liggend van links naar rechts: Kamil Gorkis en Ouadih Khadoura.

1993: Grolse Boys heeft twee hoofdtrainers. Martin Wagendorp (zaterdag) en 
 Chris Schrijver (zondag).

Grolse Boys heeft het niet 
makkelijk en dat heeft nie-
mand kunnen voorspellen. 
Immers, voetbal is popu-

lairder dan ooit. Oranje wordt Europees 
Kampioen en overal staan kleine jon-
getjes en meisjes te trappelen 
om te voetballen. Toch loopt 
het ledenaantal terug van 
183 in 1986 naar 129 in het 
seizoen ‘89-’90. Helaas eindigt 
ook het avontuur in de tweede klasse.
 
Het bestuur en de leden blijven onver-
minderd trots op het rood-wit-blauw. Er 
wordt gevochten voor betere tijden en een 
fusie is voor het merendeel nog steeds 
niet bespreekbaar. De eigen cultuur en 
historie zijn te waardevol. Grolse Boys 
moet op zoek naar een nieuwe toekomst. 
Alle ledenvergaderingen worden verplicht 
gesteld om spijkers met koppen te slaan.

Gelukkig gaat het in de derde klasse een 
stuk beter met de prestaties. Grolse Boys 
wordt achtereenvolgens derde, vijfde en 
derde. Na het seizoen ‘92-’93 komt de 
club weer terecht in de tweede klasse. 
Geen promotie op sportieve gronden, 
maar eentje die tot stand is gekomen op 
het bureau van de G.V.B.. Er wordt beslo-
ten dat alle standaardelftallen onderdak 
krijgen in de hoofdklasse, eerste klasse 
en tweede klasse. Degradatie uit die 
laatste klasse is niet meer mogelijk.

In 1991 treedt bijna het voltal-
lige bestuur af. Er moet 
wat gebeuren. Tijdens de 
jaarvergadering wordt er een 

simpele maar noodzakelijke 
vraag gesteld: ‘heeft de club nog besta-
ans-recht?’ Het nieuwe bestuur onder 
leiding van voorzitter Henk Geurkink vindt 
van wel. En een contributie-verhoging 
wordt niet als oplossing gezien. Maar wat 
dan wel?
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1989

1995

1993

De oplossing dient zich gelukkig snel 
aan. Eerdere pogingen liepen op niets 
uit maar in 1993 hebben Martin Wagen-
dorp en Jaap Jansen het dan toch voor 
elkaar. Een representatief eerste elftal op 

zaterdag. Het succesverhaal 
gaat gelijk van start. Na 
de eerste berichten in de 
regionale pers melden er 

zich steeds meer voetballers 
aan. Wagendorp en Jansen boren een 
nieuwe bron aan, jonge voetballers die op 
zaterdagavond graag gaan stappen en 
niet op zondag willen voetballen.

Het team, getraind door initiatiefnemer 
Wagendorp, blijkt prima mee te komen 
in de derde klasse. In het eerste seizoen 
wordt een puike derde plaats behaald. 
Een jaar later is het eindelijk weer eens 
feest op het Wilgenpark. De club heeft er 
zestien seizoenen op moeten wachten 
maar de kampioensvlag kan uit. Grolse 
Boys zaterdag 1 wint overtuigend de 
titel met zeven punten voorsprong op 
Doetinchem. De dadendrang stopt daar 
evenwel niet. Er staan telkens weer 
nieuwe goede voetballers aan de poort 
van het Wilgenpark. Het loopt als een 
trein en in 1996 wordt ook 
het kampioenschap in 
de tweede klasse op het 
palmares geschreven. De 
beslissing valt in Eerbeek, 
waar het team gesteund wordt door 
talloze leden. Grolse Boys, zaterdag en 
zondag, blijkt een familie.

De Sovjet Unie valt uit elkaar, in Joego-
slavië woedt een dramatische burgeroor-
log en Irak valt Koeweit binnen. Het lijkt 
allemaal ver van het bed maar de wereld 
wordt door de technologische ontwikkel-
ing steeds kleiner. Internet beleeft zijn 
grote doorbraak en ook mobiele telefonie 
begint halverwege de jaren negentig aan 
een ongekende opmars. Dat allemaal 

Bij het vijftigjarig jubileum spelen beide eerste elftallen één helft tegen de oud-internationals met 
onder andere Edo Ophof, Jos Roossien, Mario Been, Jan Peters, Jan Poortvliet en Theo de 
Jong. Na de wedstrijd gaat de aanwezige jeugd met “Oranje” op de foto.

Achter van links naar rechts: Bart Smeets (trainer), Peter Grooten (leider), Gerard Houben.
Staand van links naar rechts: Sebastijan van Beugen, Achmed Hamdoui, Tudila,
Soufyen el Mourabed, Abdellah el Ahmadi, Sjors Averdonk, Marcel Ebbers, Ruud Smeets.
Gehurkt van links naar rechts: Johan Houben, Maurice Jonker, Arno Harbers, Simon Denie,
Arjan Paf, Dennis Grooten.

VAN CLUBBLAD TOT INTERNETSITE
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1996

1997

KAMPWEEKENDEN VOOR DE JEUGD

De voorpret begint elk jaar al met de 
programmaboekjes die de leiders per-
soonlijk bij de kinderen thuisbrengen. 

Op het Wilgenpark of elders worden de 
kinderen een weekend lang vermaakt 
met allerlei activiteiten: waterspelen, 
voetbalspelletjes, een bonte avond en 
spannende avonturen in het donker. 
Een grote groep enthousiaste vrijwil-
ligers zorgen ervoor dat de kinderen niks 
te kort komen

1994 - 1995: Het eerste kampioenschap van Grolse Boys Zaterdag 1. Trainer Martin Wagendorp 
wordt op de schouders genomen. Gehuld in vlinderdas en colbert wordt dit heuglijke feit gevierd 
in de kantine.

dankzij de sterk opbloeiende wereld-
economie. 

Omtrent een eventuele fusie 
blijft het niet lang stil. Het 
Grolse Boys bestuur voelt 
wel wat voor een samen-

werking en een mogelijke 
fusie. Ook de PvdA fractie is een warm 
voorstander. Volgens hen gaat er te veel 
gemeenschapsgeld naar het onderhoud 
van de accomodaties. Er komt een spe-
ciale commissie1 en de K.N.V.B. begeleidt 
het geheel. Men komt een heel eind. 
In 19962 kiest een meerderheid van de 
leden tijdens een vergadering voor een 
verregaande samenwerking3. 

Drie jaren verstrijken alvorens er een 
openbare hoorzitting komt bij Meijer. De 
leden spreken zich uit en het blijkt dat nog 
steeds niet iedereen zit te wachten op 
een fusie. Maar keren op de ingeslagen 
weg lijkt niet meer te kunnen. De fusie zit 
in april 1999 in een afrondende fase als 
er onverwacht toch een kink in de kabel 
komt. De breekpunten zijn zaken die voor 
de leden en bestuur van Grolse Boys 
zwaar wegen. Zoals de naam, de club-
kleuren, de oprichtingsdatum en de status 
van het zaterdagelftal. Beide verenigingen 
blijven afzonderlijk bestaan. Sommigen 
halen opgelucht adem, anderen zien het 
als een gemiste kans.

Een onbetwist hoogtepunt 
in dit decennium is de bouw 
van de nieuwe kantine. 
Het oude houten clubgebouw 
gaat in mei 1997 tegen de vlakte en op 
dezelfde plaats staat drie maanden later 
al de nieuwe trots van de vereniging. 
Een grote groep vrijwilligers, jong en oud, 
helpt mee. De hele zomer lang. Zodat 
Grolse Boys het nieuwe seizoen kan 
beginnen met een nieuwe huiskamer. Het 
resultaat overtreft alle verwachtingen.
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1998

1997

Staand van links naar rechts: Willy Groot Kormelink (sponsor), Hans Lurvink, Danny Vester, 
Frank Beekhuis, Jurgen te Braak, Jan Platter, Gerrit Dekkers, Henk Hallers, Jaap Jansen, 
Tonny Schartman, Paul Hulshof.
Gehurkt van links naar rechts: Hans Levers, Rudi Nüchter, Jos van Uum, Henk Ruikers,
Uli Borkend, Huub Abbink, Sjaak Wagendorp, Marco Boenders, Raymond Migchielsen.

Een gezellige drukte tijdens de jaarlijkse familiedag. Jong en oud geniet van een barbecue en 
diverse andere activiteiten.

Uiteraard wordt er in die jaren ook nog 
gewoon gevoetbald. In 1996 is er geen 
G.V.B. meer. Er volgt een herindeling 
en alle competities vallen nu onder de 
K.N.V.B. Het zondagelftal speelt in de 
zesde klasse terwijl het elftal op zater-
dag in de vierde klasse wordt ingedeeld. 
Er volgen wedstrijden tegen NEC4 GA 
Eagles, FC Twente5 en, in het kader van 
het vijftigjarig bestaan, tegen het elftal van 

Oud Internationals. Het jubi-
leum wordt afgesloten met 
een fantastische feestavond.

Het zijn tien bewogen en be-
langrijke jaren. Grolse Boys ziet het lede-
naantal, mede dankzij de zaterdagafdel-
ing, huppelend vooruit gaan. Rooskleurig, 
zo kun je de toekomst inmiddels wel 
noemen. Sportief gezien valt er nog wel 
wat te verbeteren. Met name de zonda-
gafdeling ontpopt zich tot een zorgenkind. 
Maar na die moeizame jaren tachtig is 
een positief geluid op zijn plaats. Wat de 
toekomst brengt, weten de rood-witten 
inmiddels, valt toch niet te voorspellen… 

1. DE COMMISSIE BESTOND UIT OUD-VOORZITTER WILLIE

  HAGENS EN HANS ABBINK VAN GROLSE BOYS, DE

 HEREN SCHEINCK EN BOMERS VAN GROL EN DE HEER 
 MULSTEGE NAMENS DE KNVB. VOORZITTER WAS

 WETHOUDER GERRITS. 
2. IN 1996 NAM HENDRIK WARNAR VOOR KORTE TIJD 
 HET VOORZITTERSSCHAP OVER VAN HENK GEURKINK. 
3. BENNIE WEVERS STEMDE TEGEN: ‘ IK KAN MET ROOIE

 VARFE NEET BLAUW SCHILD’REN!’
4. ER WERD AFSCHEID GENOMEN VAN EERSTE ELFTAL

 SPELER HERMAN VAN DER WIEL.
5. IN HET KADER VAN DE OPENING VAN DE NIEUWE 
 KANTINE EN HET AFSCHEID VAN KEEPER GERTIE 
 POELHUIS.

GROLSE BOYS TEGEN BETAALDE CLUBS

Grolse Boys speelde in zijn geschiedenis regelmatig tegen profvoetballers. Soms met elftallen die werden aangevuld met spelers van verenigingen uit de buurt. 

1985 Groenlo ‘85 - De Graafschap 0-6
1987 Grolse Boys - FC Twente 2-6
1995 Grolse Boys - NEC 1-10
1996 Grolse Boys - Go Ahead Eagles 0-7
1997 Grolse Boys - FC Twente 2 1-9
1998 Grolse Boys - Oud-internationals 1-4

Dit jaar zal Grolse Boys, aangevuld met spelers 
van Longa ‘30 en Grol, spelen tegen Heracles/FC 
Twente A1. 
Datum: dinsdag 20 mei 2008, om 19:30 uur.
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Ik keepte waar dat nodig was. Enkele 
seizoenen in het eerste elftal maar daar 
was ik voornamelijk reservekeeper. 
Meer dan tien jaar heb ik met veel 

plezier op de bank gezeten terwijl Gertie 
Poelhuis in het doel stond. Vanaf de jaren 
negentig ben ik leider geworden. Eerst bij 
de jeugd, maar later ook bij de senioren.

In al die jaren heb ik vele kampioenschap-
pen meegemaakt. Zowel bij de jeugd als bij 
de senioren. De mooiste titel behaalden we 
met het vierde elftal. Alles was al geregeld 
voor het feest. We moesten alleen nog 
winnen bij KSV 5. Het werd 0-0. Met de 
gehuurde bus hebben we toch een rondrit 
door Groenlo gemaakt en in de kantine heb-
ben we feest gevierd alsof de buit al binnen 
was. De week erop wonnen we met 15-0 
van DEO en was het kampioenschap pas 
een feit. Het feest werd nog eens dunnetjes 
overgedaan.

Het kampioenschap met het derde in 2001 

was ook om nooit te vergeten. Grol 1 kon 
die zondag ook kampioen worden maar 
redde het niet tegen Varsseveld. Met de 
platte wagen zijn we toen naar Den Elshof 
gereden…Het werd een gigantisch feest.

EEN SELECT GROEPJE VRIJWILLIGERS 
HEEFT IN IETS MEER DAN DRIE MAANDEN 
TIJD EEN GEHEEL NIEUW CLUBGEBOUW UIT 
DE GROND GESTAMPT. EEN MIJLPAAL IN DE 
GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING…DE 
VRIJWILLIGERS WERKTEN OP ZATERDAGEN 
EN DOORDEWEEKSE AVONDEN HARD AAN 
DE NIEUWBOUW. DE VERENIGING VIERT 
DE OPENING MET EEN WEDSTRIJD TEGEN 
DE TWEEDE SELECTIE VAN FC TWENTE.

(uit het krantenartikel ‘Nieuw 
clubgebouw mijlpaal voor de Grolse 

Boys’, uit 1997) 

Voor verbouwingen en renovaties kwam 
voorzitter Henk Geurkink bij ons terecht. 
Jos van Uum en ik omdat we uit de bouw 

komen en Bennie Wevers omdat hij het 
Wilgenpark op zijn duimpje kende. Hij wist 
alles, deed alles en regelde alles. De bouw 
van de nieuwe kantine in 1997 was ons 
grootste en moeilijkste project. Met name 
door de tijdsdruk. Het gebouw moest klaar 
zijn voor het nieuwe seizoen. De houten 
keet ging in mei tegen de vlakte en in 
augustus moesten we een nieuw dak boven 
ons hoofd hebben.

Die oude kantine was eigenlijk tijdelijk 
bedoeld. Vijf jaar zou hij blijven staan. 
Uiteindelijk heeft hij het twintig jaar volge-
houden. Er zat een deur in met gewapend 
glas, draadglas. Elke dag werd hij meerdere 
keren dicht gegooid. Het is een wonder 
dat het glas nooit gebroken is. Maar vlak 
voor de sloop, toen we deur voor de laatste 
keer achter ons dicht deden, sneuvelde het 
alsnog. Alsof het voorbestemd was…
    
We werkten hard met een fantastische 
groep van zo’n 50 man. Grolse Boys is een 
echte familie. Wie kon droeg een steentje 
bij. De onderlinge band tussen de jonge en 
oudere spelers was super. Het werd een 
geweldige zomer. Maar er was ook stress 
want we hadden alle tijd nodig. Dus we 
werkten ook in het donker in het licht van 
de koplampen van auto’s op de parkeer-
plaats. Ik weet nog dat Japie Jansen tegen 
mij zei ‘Dat metselwerk krijg je nooit meer 
af, ik kom volgende week wel om het dak 
te doen.’ Toen zijn we doorgegaan tot mid-
dernacht, zodat Japie de volgende dag aan 
de slag kon. En hij stond er wel de volgende 
ochtend!

Achteraf hebben we hard gelachen. Zo was 
ik eens twee kratten bier halen bij de slijter 
toen er een enorme hoosbui losbarstte. He-
lemaal niet aan gedacht dat de dakaansluit-
ing tussen de kantine en de kleedkamers 
nog niet dicht was. Toen ik terug kwam was 
de net geplaatste keuken veranderd in een 
zwembad.Gelukkig konden we snel alles 
droog maken en met zeil een nieuwe lek-
kage voorkomen.Peter, Bennie en Jos op de foto in de krant, 1997.

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Toen zijn broer Tom en Ronnie Kuster gingen voetballen bij Grolse Boys, volgde 
Peter Berentsen al snel. De meeste mensen kennen hem als keeper maar hij begon 
ooit als voetballer, bij de A-jeugd, in het seizoen 1977-1978. In zijn ‘voetbalcarrière’ 
heeft hij één keer gescoord. Tegen VIOS, een schot van dertig meter in de kruising. 
Een jaar later stond hij al onder de lat. Sjaak Siegers stopte en Peter keepte al gere-
geld op het veldje voor de Mariakerk. Daar timmerden ze dan zelf een doel, met hout 
van zagerij Nahuis. Als het doel het begaf gingen ze weer nieuw hout halen…

WIE KON DROEG EEN STEENTJE BIJ, JONG EN OUD
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Het resultaat was prachtig, maar de onder-
linge band tussen de vrijwilligers was nog 
veel mooier. Jong en oud hielp mee. Dat was 
prachtig om te zien. We hebben het helemaal 
zelf gedaan en daar mogen we echt trots op 
zijn. Met zijn drieën hebben we verschillende 
projecten op het Wilgenpark aangepakt. Bij-
voorbeeld de dug-outs op beide velden maar 
ook de renovatie van de kleedkamers, een 
aantal jaar geleden. In drie dagen heb ik toen 
550 vierkante meter vloer- en wandtegels 
gelegd en geplakt.

Gedurende die verbouwingen was Bennie de 
steun en toeverlaat van Jos en mij. Zonder 
hem hadden we het niet kunnen doen. Het 
was een man die altijd klaar stond voor de 
club. Een Grolse Boys man in hart en nieren. 
Hij kon net zo goed zijn bed op het Wilgen-
park zetten. Een dag na zijn begrafenis 
waren we in het ballenhok om een bal op te 
pompen. Het pinnetje van de ballenpomp 
was afgebroken. Dat zei eigenlijk alles op 
dat moment. Bennie zou dat allang weer 
gemaakt hebben.

Grolse Boys is een prachtige club met 
fantastische mensen. Als ik zie hoeveel werk 
mensen als Monique Kleverwal en Henk 
Geurkink verzetten, dan hoop ik dat er goede 
opvolgers klaar staan. Eigenlijk twijfel ik daar 
niet aan. Als je een rood-wit hart hebt help 
je met plezier mee. Het Wilgenpark is nog 
steeds mijn tweede thuis. Het Grolse Boys 
gevoel wil ik ook meegeven aan mijn zoons. 
Ik heb ze bij hun geboorte gelijk lid gemaakt!  

Zonder Bennie
hadden we het niet 

kunnen doen

WIE KON DROEG EEN STEENTJE BIJ, JONG EN OUD
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

BENNIE WEVERS IS BIJNA 50 JAAR LID GEWEEST 
VAN ZIJN CLUB, GROLSE BOYS. EN HIJ GROEIDE UIT 
TOT EEN VRIJWILLIGER ZOALS WE DIE NU BIJNA NIET 
MEER KENNEN. ZIJN VADER WAS AL BESTUURSLID VAN 
DE VERENIGING WAARDOOR BENNIE GESTIMULEERD 
WERD ZICH OOK IN TE ZETTEN VOOR DE CLUB. ALS 
BESTUURSLID, WEDSTRIJDSECRETARIS, MATERIAALMAN, 
LIJNENTREKKER EN KLUSJESMAN HEEFT HIJ VERSCHRIK-
KELIJK VEEL BETEKEND VOOR DE VOETBALLERS.

ALTIJD EEN SHAGGIE EN FLINK WAT DROGE HUMOR. 
DAT WAS BENNIE. OOK TIJDENS DE KAMPWEEKENDEN, 
WAAR HIJ SAMEN MET ZIJN VROUW WILLY MEEHIELP, 
WAS HIJ VAAK FLINK OP DREEF. ALS IEDEREEN IN BED 

LAG EN DE GRAPJES NOG OVER EN WEER VLOGEN KWAM 
BENNIE OUDERWETS UIT DE HOEK; ‘GOA TOCH SLO-
APEN EN HOL DE LIPPE!’ ZIJN POGING OM DE ANDEREN 
DAARBIJ JALOERS TE MAKEN MET EEN LUXE STRETCHER 
IN PLAATS VAN EEN GEWOON LUCHTBED MISLUKT. AL NA 
VIJF MINUTEN LIGT HIJ ALS EEN HAMBURGER TUSSEN HET 
INGEKLAPTE KAMPEERBEDJE…

BIJ VERBOUWINGEN VOELT BENNIE ZICH GEROEPEN OM 
LETTERLIJK EEN STEENTJE BIJ TE DRAGEN. HET IS IMMERS 
‘ZIJN’ TERREIN. ZIJN GROOTSTE TROTS ZOU OOK ZIJN 
LAATSTE GROTE KLUS ZIJN. DE BOUW VAN DE NIEUWE 
KANTINE. IN FEBRUARI 2004 KOMT AAN ALLES EEN EIND, 
HIJ OVERLIJDT PLOTSELING. 
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1998-1999 t/m 2007-2008
4e  KNVB

eerste elftal zondag eerste elftal zaterdag

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-0801-02

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 02-0399-00

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 03-04 04-05 05-06 06-07 07-0800-0199-00

6

7

7
8 8

99
9

9
10

11

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1999

2000

Het nieuwe clubgebouw na de opening in 1997.

Grolse Boys staat open voor vriendenteams.
Staand van links naar rechts: Hennie Mentink, Dave te Brake, Roy Rensink, David Seijger, Martin 
Eisinga, Niels Hendriks, Thomas Wallerbosch, Sven Breitner, Hein Seijger (leider).
Gehurkt van links naar rechts: Tjiko Wolberink, Niels Nijhuis, Ruben Hemmink, Diederik Corts, ?, 
Pascal van Embden, Bas Wallerbosch, Maurice Koppelman.

Vol vertrouwen gaat Grolse 
Boys richting het nieuwe mil-
lennium. Er is inmiddels een 
tweede elftal op zaterdag en 

de lagere elftallen op zondag pakken met 
regelmaat een titel. Ook de jeugdafdeling 
zit duidelijk in de lift. Met creativiteit en 
doorzettingsvermogen weet het jeugd-
bestuur de pupillen bezig te houden. 
Niet alleen met voetbal, maar met een 
programma voor het hele seizoen, ook in 
de winter.

In december 1999 is Grolse 
Boys voor even wereld-
nieuws. Naast de regio-
nale kranten doen ook De 
Telegraaf, Omroep Gelderland 
en zelfs de Singapore Times verslag over 
het opmerkelijke verhaal van een kapotte 
thermostaat. Er wordt niet gevoetbald 
op het Wilgenpark omdat uit de douches 
gloeiend heet water komt. De voorzit-
ter wordt zelfs in het Engels geciteerd; 
‘There’s a defective part which is very 
hard to fi nd.’ Gelukkig is een week later 
het mankement opgelost. Het verhaal 
gaat echter mee in het collectieve geheu-
gen van de club. 

Zondag 1 heeft problemen. De selectie 
is te smal, het verloop is te groot en de 
jeugd stroomt niet meer door. Daar komt 
bij dat het aanstellen van twee hoofdtrain-
ers zwaar drukt op de begroting van 
de club. Het is eigenlijk onafwendbaar. 
Grolse Boys zet haar geld op de zater-
dagafdeling1. Het seizoen ´99-´00 wordt 
een afscheidstournee. Sommige leden 
valt het zwaar. Gelukkig wordt er waardig 

afscheid genomen. De laatste 
thuiswedstrijd wordt gewon-
nen van Fortuna Winterswijk 
en de allerlaatste wedstrijd 

wordt netjes met 2-2 gelijk 
gespeeld. Dan is het over. Grolse Boys is 
nu een zaterdagvoetbalvereniging.
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1999

2001

2003

Het woord fusie wordt plotseling weer 
in de mond genomen. De gemeente 
zet de verhoudingen op scherp door te 
laten weten ‘wellicht subsidie voor één 
voetbalclub’ te willen verstrekken. Ook het 
feit dat er gezocht wordt naar een nieuwe 
plek voor de tennisvereniging lijkt mee te 
spelen. Oud-voorzitter Willy Hagens2 en 
de huidige praeses Henk Geurkink laten 
via de krant weten dat wat hen betreft het 
boek gesloten is. Het zoveelste proef-
ballonnetje wordt in een vroeg stadium 
doorgeprikt.

Grolse Boys concentreert zich op haar 
eigen zaken en de leden den-

ken mee. In 2001 gaat de 
eerste Grolse Boys-website 
in de lucht, ontworpen door 

Paulus Maessen. De site wordt 
direct een groot succes. Mede dankzij het 
gastenboek dat fungeert als een digitaal 
clubhuis. Twee jaar later lanceert de 
internetredactie3 de inmiddels befaamde 
Grolse Boys Super 12. De hele club is in 
de ban van het spel waarbij de deelne-
mers een team moeten formeren uit alle 
seniorenvoetballers van de club. In de 
kantine gaat het over niets anders meer. 
De tweede editie kent al 139 deelnemers.
  
Het jaar 2003 is memorabel. Er gebeurt 
van alles op het Wilgenpark. Monique 
Kleverwal, kantinebeheerster, wordt 
gekozen tot de eerste Vrijwilliger van 
het Jaar, de kantine krijgt een mooie 
beoordeling in de Tubantia4, er wordt 
weer een poging ondernomen om een 
dameselftal van de grond te 
krijgen en de kleedkamers 
worden vernieuwd.

Maar het absolute hoogtepunt 
van 2003 is natuurlijk het behalen van de 
periodetitel in de vierde klasse. Het team 
van trainer Raimond van der Heiden kent 
een geweldige tweede seizoenshelft. 

Het eerste elftal op de foto bij hoofdsponsor Rouwmaat, 2002.

Zelfwerkzaamheid op het Wilgenpark. Vele handen maken licht werk.

GROLSE BOYS SUPER TWAALF
Het enerverende Grolse Boys Super Twaalf-spel werd in 
2003 geintroduceerd. Bij dit spel stellen de deelnemers 
een team samen uit alle seniorenvoetballers van Grolse 
Boys. De twaalfde man in het team is de coach. Zowel 
de coach als de spelers kunenn elke week punten 
verzamelen voor het klassement. 

Naast enkele hilarische teamnamen levert het spel veel 
spanning en commotie op. In de kantine, kleedkamer en 
op het veld wordt nergens anders meer over gesproken.
Bart Smeets wint de eerste editie met zijn team 
“Cactussap”. De eerste bekerwinnaar is het team “De 
werkpaarden” van Dennis Nüchter.
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2003

2004

Prachtig weer tijdens het kampweekend in 2006. Het weekend staat geheel in het teken van het 
Wereldkampioenschap voetbal in Duitsland. 

De sfeer is goed, de ploeg is op elkaar 
ingespeeld en stijgt in som-

mige gevallen boven zichzelf 
uit. De nacompetitie is een 
toetje waar de vereniging 

lang naar gesmacht heeft. En 
wat voor een toetje! Er volgen wedstrijden 
die onvergetelijk zijn. In het duel met 
Zelos spelen waterplassen en een man 
met een zwabber een hoofdrol. Na een 
krankzinnig duel in Denekamp5 wordt 
zelfs de tweede ronde gehaald. Maar dan 
is de koek op. De jongens lopen op hun 
laatste benen.

Het is geen wonder dat de nieuwjaars-
receptie in januari 2004 een bijzonder 
positieve speech oplevert. De voorzitter 
is zeer verheugd om het hoogste aantal 
leden ooit te melden. De club heeft er 
inmiddels 215. Een half jaar later staat 
dezelfde voorzitter trots bij een 
digitale klok en scorebord 
op het hoofdveld. Mogelijk 
gemaakt door sponsors. Het 
Wilgenpark telt helemaal mee 
in het Achterhoekse voetbal.

Ook buiten het Wilgenpark gaat het al-
lemaal heel snel. We betalen via het inter-
net, worden geïdentifi ceerd middels DNA 
en de mogelijkheden van mobiele telefo-
nie lijken oneindig. Al deze ontwikkelingen 
brengen veel welvaart en voorspoed maar 
kan niet voorkomen dat de spanningen 
tussen bevolkingsgroepen steeds meer 
toenemen. De term terrorisme beheerst 
de media. Grote tegenstellingen gaan 
gelukkig aan Grolse Boys voorbij. 

Grolse Boys beleeft goede tijden. De 
jeugdafdeling groeit als kool, het leden-
aantal stijgt in december 2006 zelfs naar 
250 en er komt in dat jaar onder een 
nieuw dak een nieuwe bestuurs-kamer. 
Met de verwachte toekomstperspectieven 
worden er ook nieuwe wensen op tafel 

In 2002 gaat het café-elftal “Noadost” competitie spelen bij Grolse Boys. Eén seizoen later wordt 
het team als zondag 5 kampioen.

PERIODETITEL EN EEN GEDENKWAARDIGE NACOMPETITIE, 2003
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2004

2006

2008

PRESENTATIEGIDSEN GROLSE BOYS

De aannemer, enkele vrijwilligers en het bestuur poseren in de nieuwe bestuurskamer. In 2006 
vindt een grote verbouwing plaats waarbij ook het dak wordt vernieuwd.

Stijn van Schijndel krijgt in 2006 van Sint en Piet een speciaal shirt. Hij is het 250-ste lid van 
Grolse Boys. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis.

gelegd. Een oefenhoek of een derde veld 
zou zeer welkom zijn en het parkeerprob-
leem wordt al maar groter. Het bestuur zit 
er boven op.

Zes decennia zijn dan inmiddels 
verstreken. Een bewogen 
geschiedenis, met pieken 
en dalen. Een historie die 
wordt gekenmerkt door 
zelfwerkzaamheid en saam-
horigheid, vanaf het speelklaar maken 
van het terrein bij boer Pleiter in 1947 tot 
het vernieuwen van de bestuurskamer in 
2006. Grolse Boys doet het in samen-
werking, jong en oud, met eigen handen. 
Dankzij die eigenschappen kan Grolse 
Boys nog jaren vooruit…
  

1. ER WERD BESLOTEN OM EEN NIEUWE TRAINER VOOR

 DE GROEP TE ZETTEN, GERRIT PUT. FERHAT 
 OZERDOGAN (TRAINER ZONDAG) BEGREEP DIE

 BESLISSING, JAN ESHUIS (TRAINER ZATERDAG) HAD AL

 EERDER BESLOTEN OM TE VERTREKKEN BIJ GROLSE

 BOYS.
2. ‘ZOLANG IK NOG EEN SNIK KAN UITBRENGEN, KOMT ER

 GEEN FUSIE TUSSEN GROLSE BOYS EN GROL’
3. DE INTERNETREDACTIE BESTOND UIT PAULUS 
 MAESSEN EN JASPER DE KINKELDER.
4. ‘SUPER GEZELLIGE KANTINE DIE DE SFEER VAN EEN

 WOONKAMER UITADEMT’
5. EEN 3-0 ACHTERSTAND WERD IN HET LAATSTE HALF

 UUR OMGEBOGEN IN EEN 3-5 OVERWINNING.
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Er moet ergens nog een foto zijn. 
Daar sta ik op met de beker 
die het Nederlands Elftal won 
in 1988. Ik was toen nog geen 

jaar lid van de vereniging. Dat het Grolse 
Boys werd was eigenlijk wel logisch. Peter 
Grooten was mijn buurman en iedereen in 
de buurt van de Schaepmanstraat speelde 
op het Wilgenpark. Lekker dichtbij.

Ik heb een geweldige tijd gehad in de jeugd. 
We hadden een fantastische groep en die 
bleef jaar op jaar bij elkaar. Het doet me 
deugd dat het jeugdbestuur dat principe 
heeft gehandhaafd. Daar komen namelijk 
echte vriendschappen uit voort. Er zijn 
zoveel goede herinneringen. Bijvoorbeeld 
het kampioenschap in de C1 en gekozen 
worden tot voetballer van het jaar…De 
kampweekenden bij de Brammelhoeve 
waar we ‘s nachts naar buiten slopen…Het 
lachen in de A1 met trainer Bennie Olthof…
Een geweldig jaar, we werden kampioen en 
ik scoorde 39 keer…

…HET LEEK EEN 0-0 UITSLAG TE GAAN 
WORDEN. WE SPEELDEN AL 10 MINUTEN IN 
BLESSURETIJD TOEN RANDY KEUNEKAMP 
MET EEN HARD SCHOT DE PAAL RAAKTE. IN 
HET TUMULT DAT DAARDOOR ONTSTOND WIST 
MATHIJS PAF TE SCOREN. DE VREUGDE 
WAS GROOT, SKVW WAS VERSLAGEN…

(uit de Groenlose Gids, 16-10-1997)

Dat ik een talent werd genoemd heb ik 
eigenlijk nooit als druk ervaren. Pas vanaf 
de B1 kreeg ik het gevoel dat ik misschien 
meer met de bal kon dan sommige teamge-
noten. Ik was altijd de jongste van het team, 
keek tegen de anderen op. Maar toen ik 
ouder werd nam de kracht en snelheid toe 
en werd ik steeds gevaarlijker. Op mijn 
zestiende zat ik op de bank bij het eerste. 
Dan besef je wel dat je misschien 

iets over hebt, dat je over bepaalde kwalit-
eiten beschikt waarmee je het eerste elftal 
kunt halen.

Mijn debuut in het eerste kan ik me nog 
goed herinneren. Trainer Ronnie Baten 
kwam naar me toe en vroeg of ik zondag 
op de bank wilde zitten bij 
het eerste. Hij heeft 
het nog netjes met 
mijn vader over-
legd, omdat ik 
zo jong was. 
Vijf minuten 
voor tijd viel ik 
in. Het voelde 
fantastisch, als 
jong broekie op 
dat veld. In het 
rood-wit-blauw. 
Vervolgens ging 
ik bijna elke week 
mee en speelde ik 
geregeld twee 
wedstrijden per 
weekend. 

Het zondagvoetbal 
vond ik toch al-
tijd het mooist. Als 
klein jochie was ik 
al langs de zijlijn 
van het eerste te 
vinden. Uiteindelijk 
heb ik maar één 
volledig seizoen 
bij de senioren op 
zondag gespeeld, 
onder Ferhat Ozerdo-
gan. Het jaar daarop 
was er alleen nog een 
zaterdag eerste 
elftal, 

getraind door Gerrit Put. Tot nu toe heb ik 
van deze trainers het meest geleerd. Maar 
het mooiste moment was het winnen van de 
periodetitel, tijdens het eerste seizoen van 
Raimond van der Heijden. 

Heel Nederland juicht. Oranje wordt in 1988 Europees Kampioen. 
Mathijs Paf is dan zes jaar en meldt zich als lid bij Grolse Boys. Tien 
jaar later maakt hij zijn debuut in het eerste elftal. Toen nog op zondag, 
tegenwoordig op zaterdag. Ooit een talent, een product uit eigen 
jeugd. Nu een ervaren speler, een Grolse Boys-man in hart en nieren. 
En de nieuwe generatie. Een verhaal over clubliefde van een twintiger.

Al die mooie herinneringen, daar doe je het toch voor?

CLUBLIEFDE VAN EEN TWINTIGER
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Nu speel ik met mijn broertje samen in het 
eerste. Dat is super en maakt het bijzonder.  
In de jeugd werd altijd gewezen op de 
verschillen tussen ons. Nu denk ik juist 
dat wij qua voetbal veel op elkaar lijken. 
Alleen heeft Arjan van alles net wat meer, 
voornamelijk meer voetbalinzicht en rust 
aan de bal. Naar mijn mening is hij een 
van de beter voetballers in de selectie. Het 
was voor hem een goede stap om enkele 
seizoenen bij Grol bij te leren.

Het had niet veel gescheeld of ik had in 
de jeugd ook de stap gezet. Veel jongens 
in mijn klas voetbalden bij Grol, toch de 
grote club in Groenlo. Ik had de overschrijv-
ings-papieren al thuis liggen. Mijn ouders 
stonden door omstandigheden niet achter 
deze ontwikkeling. Ik heb er in ieder geval 
nooit spijt van gehad. 

Later, bij de senioren ben ik eens gevraagd 
om bij Reunie te komen voetballen. Maar 
de selecties van zondag en zaterdag waren 
toen net samengevoegd en iedereen was 
onder de indruk van Gerrit Put, de nieuwe 
trainer. De verwachtingen waren hoogges-

pannen. Dat was de reden om te 
blijven.

De verwachtingen werden helaas niet inge-
lost…en dat is eigenlijk te vaak gebeurd bij 
Grolse Boys. Maar toch zie ik de toekomst 
rooskleurig in. Ik zie dat de jeugdafdeling 
de goede weg is ingeslagen en dat er jonge 
en ambitieuze mensen in het bestuur zijn 
gekomen. Ik heb er vertrouwen in. Hopelijk 
breken er over een paar jaar wat jeugdspel-
ers door bij het eerste, er is talent genoeg. 
Dan kunnen we weer een stap vooruit 
zetten. Nu zijn we nog grotendeels afhan-
kelijk van spelers van buitenaf. En laten we 
wel wezen, als je in het tweede rijtje staat in 
de 4e klasse ben je voor een topspeler niet 
erg aantrekkelijk…

Of ik het nog ga mee maken? De derde 
klasse? Ik hoop het. Tegenwoordig woon 
ik in Veenendaal en reis ik twee keer per 
week naar Groenlo om te voetballen. Som-
migen verklaren me voor gek. Maar ik zou 
zo graag nog eens kampioen willen worden 
of promoveren met Grolse Boys. Alleen al 
voor de voorzitter, die altijd voor de spelers 
klaar staat, de trouwe supporters en de vele 
vrijwilligers… 

Ik voel me thuis bij Grolse Boys. De gezel-
ligheid, de vrienden, de verhalen die je met 

de jaren verzamelt…Het toernooi met het 
tweede elftal in Valkenburg waar we de 
beker meenamen en de halve inboedel van 
de kantine meekregen omdat die club werd 
opgeheven…Het kampioenschap 
in de A1 en de zeven kratten 
bier die we aangeboden 
kregen…
Het uitstapje naar Sint 
Pancras, waar Richard 
zonder kruisband de ster-
ren van de hemel danste…
Die herinneringen, daar 
doe je het toch voor?

Grolse Boys A1 kampioen in 1999. Mathijs rechtsboven op de schouders.

CLUBLIEFDE VAN EEN TWINTIGER
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Het hoofdbestuur: 
Staand van links naar rechts: 
Henk Geurkink jr.,
Bert de Hek,
Nico Kok.
Zittend van links naar rechts: 
Peter Grooten,
Henk Geurkink (voorzitter), 
Randy Keunekamp.
Op de foto ontbreekt Mike 
Seijger.

Het jeugdbestuur:
Staand van links naar rechts: 

Gino Kleverwal, 
Randy Keunekamp,

Ivo Zwama.
Zittend van links naar rechts: 

Hendrik Warnar,
Barry Janssen (voorzitter), 

Martin Jansen.

2008
OPRICHTING: 18 MAART 1948
CLUBKLEUREN: ROOD SHIRT, WITTE BROEK EN BLAUWE KOUSEN

ACCOMODATIE: HET WILGENPARK, BELTRUMSEWEG 3A, 7141 VJ, GROENLO, 0544-463266 
POSTADRES: S.V. GROLSE BOYS, P/A REUVEKAMP 16, 7152 GV, EIBERGEN

INTERNET: WWW.GROLSEBOYS.NL

E-MAIL: INFO@GROLSEBOYS.NLC
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B
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56

2008

1e

2008

2 e

Achterste rij van links naar rechts: Richard van Es. Khalid Chaboune, Jaap Jansen (assistent-scheidsrechter, Sasha Milutinovic, Bram Corts.
Middelste rij van links naar rechts: Bart Smeets, Tom Jansen, Tonny Tjoonk (hooftrainer), Willy Groot-Kormelink (elftalleider), Mathijs Paf, 
William van Druten.
Voorste rij van links naar rechts: Danny Ferrol, Dalibor Repija, Holger Braun, Barry Janssen, Niels Rondeel, Slavko Duvnak, Arjan Paf.
Op de foto ontbreken Sander Wijgerink, Ramon Smit en Bennie de Leeuwe.

Achterste rij van links naar rechts: Ramon Janssen, Danny Vester, Imre Berki, Ivo Zwama, Gino Kleverwal.
Middelste rij van links naar rechts: Sander Wijgerink, Sjors Averdonk, Melvin Oleana, Ruud Smeets.
Voorste rij van links naar rechts: Paulus Maessen, Wilco ter Haar, Richard Lorist, Davey Keunekamp, Roy Zwama.
Op de foto ontbreken: Arjan Korenromp, Thomas Denie, Jan de Deugd, Sebastijan van Beugen, Gion Marki, Christiaan Grooten.
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2008

3 e

2008

4 e

Achterste rij van links naar rechts: Davey Keunekamp, Roy Rensink, Rick Dinkelman, David Seijger.
Middelste rij van links naar rechts: Ouissame Chaboune, Patrick Schartman, Ivo Oostendorp.
Voorste rij vlnr: Rik Willemsen, Mohammed Maouiane, Mike Seijger, Maikel Wiggers.
Op de foto ontbreken Diederik Corts, Rick Spekschoor, Thijs Veltman, Karim van de Zande, Guido Oudejans, Atse Meerman. 

Achterse rij van links naar rechts: Jeroen Schuurmans, Remco Rouwmaat, Ronnie Baten, Frank Harbers.
Middelste rij van links naar rechts: Tonnie Schartman (assistent-scheidsrechter), Eric Schuurmans, Leo Reijrink, Richard Eefting (verzorger), 
Rinie Poelhuis, Hans Schuurmans (leider).
Voorste rij van links naar rechts: Benny Röring, Fons Reijrink, Rick Te Braak, Clemens ten Have, Eric Everink, Huub Tuinte.
Op de foto ontbreken: Randy Keunekamp, Herman Jansen, Serge Ran. 
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2008

B1

2008

C1

Achterse rij van links naar rechts: Daniël Aalders, Thomas van de Wiel, Alfred Land, Martijn van de Wiel, Sander Hermsen.
Middelste rij van links naar rechts: Martin Jansen (leider), Kenan Kurt, Bedri Sogojeva, Gerrit Abbink (trainer/leider), Jan Jansen (leider).
Voorse rij van links naar rechts: Sarmin Hammo, Abdul Saïdi, Mehmet Er, Vincent Warnar, Edin Bicic, Amir Haziri, Maikel Nüchter.
Op de foto ontbreekt: Alen Isho.

Staand van links naar rechts: Rick van Koot (leider), Coen Pleiter, Nick Berentsen, Ria Nüchter (leider), Ab dulah Saïdi, Hemza Alla, Chris-
tian Buiel, Jason van Maanen, Jacco van Koot, Herman Jansen (leider).
Zittend van links naar rechts: Joris Huurneman, Dennis Nüchter, Bob Meijer, Danny Haek, Mats Ottink.
Op de foto onbreken: Jeffrey Firing, Maikel de Paauw, Denice Jansen, Bernd Dorrestijn, Tonny Firing (trainer).
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59

2008

D1

2008

E1

Achterste rij van links naar rechts: Rutger van Schijndel, Thomas Huurneman, Vincent te Brake, Demis Haek.
Middelste rij van links naar rechts: Barry Janssen (trainer/leider), Stefan Lepping, Danny Willemsen, Donald Haek, Rick de Hek, Jordi van 
Lochem, Paulus Maessen (trainer/leider).
Voorste rij van links naar rechts: Quissame Saïdi, Jorn Groot Zevert, Mergim Bricori, Youri Groot Kormelink, Willem van der Schaaf.

Staand van links naar rechts: Kees Dumoulin (leider), Daan Schuurmans, Sander Dumoulin, Luc Berentsen, Rudi Nüchter (traIner/leider). 
Zittend van links naar rechts: Sallahedin Bouchantouf, Eduardo de Sousa Cavalcante, Kevin Nüchter, Rubel Hammo, Justin Nobes.
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2008

E 2

2008

E3

Staand van links naar rechts: Karel Meijer (leider), Koen Meijer, Niels Tuinte, Teun Kolkman, Wesley Gralike, Angelo Gralike (leider).
Zittend van links naar rechts: Mustafa Er, Harm Poelhuis, Ilyas Albayrak, Jelle Hoog Antink, Thijs de Hek.
Op de foto ontbreken: Tom Jansen (trainer), Arjan Paf (trainer).

Staand van links naar rechts: Daan Ikink, Stijn Jansen (leider), Nick Lenderink.
Zittend van links naar rechts: Alban Sulejmani, Sander Huurneman, Jeffrey Jansen, Stijn van Schijndel.
Op de foto ontbreken: Brian Döring, Bilal Saïdi, Freddy Döring (trainer/leider).
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2008

F1

2008

F 2

Staand van links naar rechts: Gerjan Roekevisch (leider), Joris ten Have, Daan Schuurmans, Jelle Leusink, Luc Tuinte, 
Ronnie Reusink (trainer).
Zittend van links naar rechts: Wout Asschert, Jim Tuinte, Maik Roekevisch, Mike Lenderink, Gijs Kolkman.

Staand van links naar rechts: Mark Luttikholt, Thijs Reinders, Teun Schuurmans, Wout Asschert, Reza Hartemink.
Gehurkt van links naar rechts: Thomas ten Have, Daan Bragt, Jens Gebbink, Amine Kasmi, Max van der Aa, Michel Tuinte (trainer/leider). 
Op de foto ontbreken: Vincent Warnar (trainer), Daniël Aalders (trainer).
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VOOR HET EINDE WISTEN DE BOYS NOG 
2 DOELPUNTEN TE MAKEN, WAARDOOR 
ZIJ MET EEN 5-3 OVERWINNING EN HET 
KAMPIOENSCHAP HUISWAARTS TOGEN.

(Krantenbericht over het eerste 
kampioenschap, in ‘49)

DOOR DE HEER J. WEVERS WERD HET 
NIEUWE CLUBLIED GEZONGEN, TERWIJL 11 
DAMES IN DE KLEUREN VAN DE VOETBAL-
VERENIGING HET JUBILERENDE BESTUUR 

EEN TELEVISIEBAL AANBODEN.

(Verslag van de viering van het
15-jarig bestaan, ‘63)

…WANT VELE JAREN ACHTEREEN HEBBEN 
ZICH DE ELFTALLEN VAN DE BOYS EN NAT-

UURLIJK OOK DE BEZOEKENDE PLOEGEN 
MOETEN BEHELPEN IN EEN GEBOUWTJE 

OPGETROKKEN UIT MATERIAAL, DAT VEEL 
LEEK OP VERPAKKINGSMATERIAAL VAN EEN 

BEKEND GROLS BEDRIJF!

(Over de bouw van een nieuw 
kleedgebouw, 11-11-’65)

LATEN WIJ DE CLUB VAN VRIENDEN EN HET 
KLEINE BROERTJE BLIJVEN.

(Voorzitter Rozijn bij het kampio-
ens-feest, Twentse Courant, ‘72)

ER IS EEN CLUB ONTSTAAN WAARTEGEN 
MET VOLMONDIG ‘JA’ KAN ZEGGEN. U 

HEBT DOOR SAAMHORIGHEID EN IJVER EEN 
GEHEEL EIGEN PLAATS VEROVERD.

(J. Honderslo van de KNVB, tijdens 
het 25-jarig jubileum, ‘73)

HIJ GING HIERBIJ OP DE SCHOUDERS VAN 
HET GEHELE ELFTAL EN WERD ZO NAAR 
DE KLEEDKAMERS GEVOERD WAAR DE 
CHAMPAGNE INMIDDELS KLAARSTOND.

(Trainer Kraster krijgt lof na de 
kampioenswedstrijd, 06-05-’79)

ALS DEZE VRIJWILLIGERS ER NIET WAREN 
GEWEEST, DAN HAD DEZE ACCOMMODATIE 
ER NOG NIET GESTAAN. MISSCHIEN ZOU 
DEZE ER DAN WEL NOOIT ZIJN GEKOMEN.

(Voorzitter Gierveld over de 
realisatie van het nieuwe
kleedgebouw, 03-09-’81)

MAAR BIJ ONS MAG HET ALLEMAAL NIETS 
KOSTEN. WE ZIJN DAAROM ONTZETTEND 

BLIJ MET DE INZET VAN DE LEDEN, OP WIE 
WE ALTIJD KUNNEN REKENEN ALS ER IETS 

MOET GEBEUREN.

(Voorzitter Henk Geurkink in de 
Gelderlander, 21-08-’92)

TIJDENS DE WINTERSTOP WAS HET ECHT 
ZEER GEZELLIG. EEN GOEDE SFEER STAAT 

HOOG BIJ ONS IN HET VAANDEL.

(Zondag 1 speler Richard Smit in 
de Gelderlander, 04-02-’95)

HET OPRICHTEN VAN EEN ZATERDAG-
TAK KAN NATUURLIJK NIET LOS GEZIEN 

WORDEN VAN HET UITGAANSPATROON IN 
GROENLO.

(Martin Wagendorp, na het behalen 
van het kampioenschap met zater-

dag 1, 14-03-’95)
EEN LAATSTE MAN VAN TWINTIG TREF JE 

NIET ZO VAAK. 
MAAR IK WAS VOOR DE DUIVEL NIET 

BANG.

(Herman van de Wiel over zijn 
eerste wedstrijd in zondag 1, 
De Gelderlander, 27-05-’95)

ALS ZE ZONDAG TEGEN NVC WEER ZO 
BELABBERD SPELEN GA IK NAAR HUIS.

(Zondag trainer Schrijver na een 
slechte wedstrijd, 06-10-’95)

ALS HET WEL ZOVER KOMT, ZOU IK ER 
EEN SLAPELOZE NACHT VAN KRIJGEN.

(Zondag 1 speler Bart Smeets over 
een fusie, 14-10-’96)

IK KAN MET ROOIE VARFE NEET

BLAUW SCHILD’REN!

(Bennie Wevers stemt tegen
de fusie tijdens 

de jaarvergadering in ‘96)

EEN GOED SCHOT EN HET HELE GEBOUW 
ZOU IN ELKAAR STORTEN. DAARVOOR WAS 

RONALD KOEMAN NIET EENS NODIG.

(Wilfried van Vuuren over de oude 
kantine, zomer ‘97)

IK GELOOF DAT GROLSE BOYS NU OOK 
MEER KATHOLIEKEN DAN PROTESTANTEN 
TELT. SPORT HEEFT NIETS MET GELOOF 

TE MAKEN.

(Voorzitter Geurkink over de
protestantse beginselen van

de club,  12-03-’98)

AAN HET ONS-KENT-ONS-GEVOEL WORDT 
OP HET WILGENPARK MEER WAARDE 

TOEGEKEND DAN AAN HET PUNTENTOTAAL 
OP DE RANGLIJST.

(Grolse Boys is een vriendenclub, 
De Gelderlander, 20-03-’98)

GROLSE BOYS GAAT HAAR EIGEN WEG, 
MET HAAR EIGEN KLEURRIJKE IDENTITEIT. 
DE UITKOMST VAN DE VERGADERING WAS 

DAT DE SAAMHORIGHEID DIE ER NU IS, 
BASIS IS VOOR EEN LANG BESTAAN, TOT 

VER IN DE VOLGENDE EEUW.

(Fusie is van de baan, artikel in de 
Groenlose Gids, 20-05-’99)

A DUTCH AMATEUR SOCCER TEAM HAS 
CANCELLED TRAINING AND HOME GAMES 

FOR AT LEAST A WEEK BECAUSE ITS 
SHOWERS ARE TOO HOT.

(Grolse Boys zit met een kapotte 
thermostaat, Singapore Times, 

08-12-’99)

GROLSE BOYS HAD AAN EEN PAAR KAN-
SEN VOLDOENDE VOOR ÉÉN PUNT.

(Grolse Boys zondag 1 heeft zijn 
laatste wedstrijd gespeeld, 

08-05-’00)

DE IMMER GOED GEMUTSTE VOORZITTER 
GEURKINK MAALDE ER ECHTER NIET AL TE 
LANG OM. TIJDENS DE WEEMOEDIGE GANG 
NAAR DE KLEEDKAMER KREGEN DE SPEL-

ERS EVENGOED EEN SCHOUDERKLOP.

(Na een nederlaag, krantenartikel 
in de Gelderlander, 29-10-’01)

‘HET IS HIER ALTIJD FEEST!’

(Harry Notten wordt overstemd 
door zingende spelers van het 

tweede als hij een journalist tele-
fonisch te woord staat, 12-05-’03)

DE PLOEG HEEFT DE REPUTATIE EEN 
KILLER TE ZIJN ALS HET ZIJN DAG HEEFT. 
DAAROM KOMT MENIG TEGENSTANDER 

MET DE STAART TUSSEN DE BENEN NAAR 
HET WILGENPARK.

(Uit een interview met trainer Rai-
mond van der Heide, 25-03-’05)

CITATEN EN UITSPRAKEN
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R
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1921

1928

1937

1934

en bedrijven over niets anders gesproken. 
Groenlo is verdeeld in twee kampen. Grol 
wint echter snel aan populariteit en zelfs 
K.W.-icoon Antoon Kaak maakt in 1928 
de overstap. K.W. ziet het met lede ogen 
aan. 

De club verliest langzaam 
terrein. Er volgt nog een 
kampioenschap in 1934 
maar daarna zijn de prestat-
ies beneden peil. De belang-
stelling voor de club is tanende en de 
heersende werkloosheid tijdens de jaren 
’30 grijpt de club naar de strot. De club 
verliest haar bestaansrecht. Het eens 
roemruchte Koningin Wilhelmina wordt in 

1937 ontbonden7. De weinige 
herinneringen komen uitein-
delijk terecht in het archief 
van Grolse Boys.

1. DOOR OEFENING STERK

2. VOLGENS ANDERE BRONNEN BESTOND KONINGIN

 WILHELMINA AL IN 1897. ER ZIJN ECHTER

 DUIDELIJKE AANWIJZINGEN DAT DE CLUB HAAR

 TIENJARIG JUBILEUM VIERDE IN 1917. 
3. TOT ONS PLEZIER

4. GELDERSCHE VOETBAL BOND

5. NEDERLANDSCHE VOETBAL BOND

6. VOLGENS ANDERE BRONNEN WERD K.W. IN 1921
 ZELFS ONTBONDEN OMDAT ER SPELERS WAREN

 OVERGESTAPT NAAR TOP. DIE BRONNEN MENEN DAT

 DE OVERGEBLEVEN SPELERS IN 1922 GROLSCHE

 BOYS HEBBEN OPGERICHT.
7. IN HET ARCHIEF ZIJN FOTO’S GEVONDEN VAN ELFTAL-
 LEN IN 1943 EN 1945. ER WORDT BEWEERD DAT DIT

 KONINGIN WILHELMINA IS MAAR DAT IS TWIJFEL-
 ACHTIG. DE KNVB HEEFT HET OVER ONTBINDING IN
 1937. MISSCHIEN ZIJN HET GELEGENHEIDSELFTALLEN 
 DIE NIET AANGESLOTEN WAREN BIJ DE BOND.  

Ruilformulier met de opstelling van K.W. tegen Varsseveld uit 1929.

Koningin Wilhelmina organiseerde op 19 
augustus 1917 seriewedstrijden om het 
tienjarig bestaan te vieren. De inzet was de 
hiernaast afgebeelde bokaal. K.W. haalde de 
fi nale en speelde tegen T.O.G.I.D.O. (bestaande 
uit militairen uit Eibergen). Deze wedstrijd kreeg 
een bizar slot. Na de 2-0 verlieten de Eibergse 
spelers het veld omdat het doelpunt ten onrechte 
zou zijn goedgekeurd. Wilhelmina wilde graag 
doorspelen en stelde voor om het doelpunt 
te schrappen. T.O.G.I.D.O. had daar echter 
geen trek in en vertrok. ‘Wij vinden het jam-
mer dan een minder mooi slot, dezen zoo 
prachtig geslaagde wedstrijd, ontsierde.’ 

Koningin 
Wilhelmina, 
periode 
onbekend.

JUBILEUM K.W. 1917

Het bestuur van K.W. in 1917. Geheel rechts staat Harry Kaak.
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een bizar slot. Na de 2-0 verlieten de Eibergse 
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zou zijn goedgekeurd. Wilhelmina wilde graag 
doorspelen en stelde voor om het doelpunt 
te schrappen. T.O.G.I.D.O. had daar echter 
geen trek in en vertrok. ‘Wij vinden het jam-
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Bingo vind ik maar een fantasie-
loos en saai spel, je kunt beter te-
gen een bal trappen. Maar ik was 
zelf eigenlijk niet zo’n voetballer, 

ik was te wild, maar wel erg sterk en kon 
heel hard schieten. Ik moest het niet van de 
techniek hebben maar van mijn kracht. Men 
riep altijd: Pas op voor die boer! Lang heb 
ik niet gevoetbald, nog wel een jaartje in het 
eerste maar ik heb gewoon lekker een tijdje 
meegelopen.

Mijn vader kocht de boerderij in 1924 van 
de Familie Lasonder, een bekende naam 
in Groenlo. Het was een rijke familie maar 
Lasonder hield nogal van een slok én van 
vrouwen en moest de zeventiende-eeuwse 
boerderij verkopen. Ik ben 
er opgegroeid met 
mijn 3 zusters en ik 
heb het bedrijf 
overgenomen. 
Nu is het 
bedrijf in 
handen van 
mijn zoon 
Herman. 

SPOEDIG KREGEN WE EEN TERREIN TER BE-
SCHIKKING VAN G. J. PLEITER, DAT IN EEN 
VOETBALVELD MOEST WORDEN OMGEZET. 
ER MOESTEN GOAL-PALEN WORDEN GEZET, 
LIJNEN GETROKKEN ENZ., KORTOM ALLER-
LEI WERKZAAMHEDEN DIE VOOR EEN TE 
BESPELEN TERREIN NODIG ZIJN. IN DEZE 
WERKZAAMHEDEN HEBBEN J. WAGENDORP 
SR., J. WAGENDORP JR., J. A. WAGEN-
DORP EN G. H. WAGENDORP EEN HEEL 
GROOT AANDEEL GEHAD. HET WAS ALLEEN 
JAMMER, DAT DIT TERREIN NIET AAN DE 
VEREISTE AFMETINGEN KON VOLDOEN, ALS 
WE IN DE COMPETITIE ZOUDEN SPELEN. IN 
IEDER GEVAL WAREN WE GERED DAARMEDE. 

(uit het jaarverslag 1948)

Ik kan het me nog goed herinneren. 
Dominee Haspels is toen naar 

ons toegekomen om te vragen 
of mijn vader een veld ter 
beschikking wilde stellen. 

Waarschijnlijk op ver-
zoek van de “jongens”. 

Dominee Haspels was 
een autoritair persoon 
en voor die tijd erg 
vooruitstrevend. Hij 
vond dat men niet in 
godsdienstige hokjes 

moest denken 

en dat sport is bedoeld om te verbroederen. 
Die gedachte leefde bij veel Grolse Boys 
mensen. Er liepen ook veel katholieken 
rond bij de club, niet alleen alleen maar 
protestanten. De Migchielsens waren 
bijvoorbeeld katholiek. 

Men was wat huiverig voor het hokjesden-
ken en deze mensen voelden zich daarom 
beter thuis bij de Boys dan bij R.K.V.V. Grol. 
De “P” uit P.S.V. Grolse Boys is daarom ook 
heel snel verdwenen. Zo kwam er ook een 
grotere toestroom van spelers. Er speelden 
zelfs enkele Turken. Tussen Grol en Grolse 
Boys bestond in die tijd een gezonde maar 
sterke rivaliteit. Het was echter nooit vijan-
dig. Later is het allemaal verder afgezwakt. 

Het veld was een stuk weiland dat achter 
onze boerderij lag. De Wagendorps kwa-
men en we hebben het veld moeten maaien 
en de koeiefl atsen er af moeten halen. Er 
zaten kuilen in die we dicht moesten gooi-
en. Ook een oud afvoerslootje moesten we 
dichten. Daar is in de jaren ‘30 een kanons-
kogel gevonden bij de ontginning van het 
land, misschien nog wel van het Belegh 
van Grol. Het was een grote ijzeren kogel, 
zo groot als een kokosnoot ongeveer! Later 
zijn er in de gracht in Groenlo veel meer 
van gevonden en die liggen nu nog bij het 
kanon. Het veld is ook nog heel kort ge-
bruikt door de korfballers en mensen van de 

atletiek. Dat waren alleen dames... met 
mooie benen! 

Het veld is niet lang gebruikt. Nog 
geen jaar volgens mij. Het was in 
de breedte tien meter te klein om-
dat aan één kant een aarden wal 
lag en die was een meter hoger. 

En ze wilden natuurlijk in de 
competitie meedoen. Toen 

zijn ze naar het veld van 
Arfman gegaan. Dat 
was aan de Beltrum-
seweg. Er stonden 

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Johan Pleiter was erbij, dat eerste memorabele jaar. Sterker nog, zijn 
vader stelde het eerste terrein ter beschikking. En hoewel het terrein 
niet geschikt was voor competitievoetbal en dus snel werd verlaten, 
zijn de banden tussen Grolse Boys en de Pleiters immer sterker ge-
worden. Momenteel spelen zijn kleinzoons Maarten en Coen nog bij 
de jeugd. Opa Pleiter woont tegenwoordig in het verzorgingstehuis in 
Beltrum, maar het potje bingo laat hij aan zich voorbij gaan...

KOEIENFLATSEN EN KUILEN; DE BAL MOET ROLLEN
‘Pas op voor 

die boer!’

8
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allemaal wilgen en dus noemde men het 
‘het Wilgenhof’ geloof ik. Er was maar één 
veld en een heel klein houten hokje waar 
we ons konden omkleden. Meestal deden 
we dat bij café Ernst. Daar zit nu ‘het 
Slingehof’. Ernst bracht ons altijd thee in de 
pauze.

Mensen hadden het niet breed in die tijd. 
Zelfs de contributie was voor velen een 
probleem. Het was toch weer iets dat er 
bovenop kwam. In Groenlo hadden de 

mensen voor electriciteit een muntmeter. 
Als het licht uitging moest er een dubbeltje 
of een kwartje in en dan had je weer licht. 
Wij hadden op de boerderij geen electriciteit 
maar benzine- of petroleumlampen. Als bij 
ons het licht uitging moest Theissen weer 
langskomen met zijn schuifkar met bussen 
benzine.

Ik herken ze bijna allemaal op de foto’s. 

Dat is Jan Wagendorp, hij werkte op het 
slachthuis, en deze hier is Van het Hoff, de 
politieman, dat is Ten Dijke de postbode 
en Schimmel, die zat op het kantongere-
cht en was daar conciërge. Volgens mij 
is dat Oosterholt, die was toen groente-
man en had als bijnaam “Ajax”. Dat moet 
Gerrit Hallers zijn, hij was boekhouder. Is 
dat niet Frans Firing en volgens mij moet 
dit Van Delden zijn, allemaal mensen van 
het eerste uur. De Wagendorps, de zoon 
van  Meester van Schaik, Gijs van Schaik, 
Glimmerveen, Hallers, Bert en Bennie van 
Beek, Hendrik ten Dijke, en zo waren er nog 
meer. O ja, Jan te Lintum, die was keeper 
en verloor in een wedstrijd in Aalten bij een 
botsing een paar tanden! 

De foto’s van K.W. zijn te oud. Ik ben wel 
eens wezen kijken bij K.W.. Op een veld 
voorbij de splitsing van de Beltrumseweg 
en de Deventerkunstweg. In de jaren ‘50 
en ‘60 was ik onder de dienst. Ik was zes 
jaar lang oorlogsvrijwilliger in Doetinchem, 
Doesburg en Kampen. We moesten ons 
met grote rijnaken in de IJssel voorbereiden 
tegen de dreiging van de Russen. Ik ben 
door de diensttijd ook niet lang lid geweest 
van de club. 

Waarom ik nooit veel ging kijken bij mijn 
kleinzoons? Ik wilde wel maar er moest 
gewerkt worden. Op de boerderij is er altijd 
werk. Ik ben wel eens geweest, zonder dat 
de jongens het wisten. Als toeschouwer ben 
ik misschien ook wat te fanatiek. Dan zit 
opa maar te schreeuwen langs de kant…

KOEIENFLATSEN EN KUILEN; DE BAL MOET ROLLEN

Het eerste veld van de Grolse Boys zoals het er nu bij ligt. Op de achtergrond de boerderij van 
Pleiter. Aan de rechterkant is de verhoogde wal nog duidelijk zichtbaar. Hierdoor was het veld 
niet breed genoeg om competitiewedstrijden te spelen.

Bij de ontginning van het veld, dat later dienst zou doen als eerste voetbalveld van de Grolse 
Boys, werd halverwege de jaren ‘30 een ijzeren kogel gevonden. Waarschijnlijk is de kogel nog 
uit de tijd van het Belegh van Grol.

De jonge Johan Pleiter in 1949.

GB_jub_p08-09_Int1_pleiter.indd   9 1-3-2008   16:01:16
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1948-1949 t/m 1957-1958
3e  GVB 2e  GVB 1e  GVB1e  GVB2e  GVB2e  GVB3e  GVB

8

8

7

2

4 4
5

3

48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58

1947

Verzuiling, hokjesgeest, 
scheidslijnen, protestanten, 
katholieken, liberalen en 
socialisten… Nederland is na 

de tweede wereldoorlog alles behalve 
eensgezind. Het is dan ook ondenkbaar 
dat een ‘anders denkende’ zich kan 
aansluiten bij een Katholieke vereniging. 
Uit Protestants Christelijke hoek wordt op 
18 maart 1948 een sportvereniging opge-
richt; P.S.V. Groenlo1. Datzelfde jaar wordt 
de naam op verzoek van de voetbalbond 
gewijzigd in P.S.V. Grolse Boys.

Natuurlijk ontstaat een vereni-
ging niet van de één op de 
andere dag. Al in september 
1947 wordt er vergaderd 

over de oprichting van een 
protestantse club, op verzoek van enkele 
jongerenverenigingen2 en de Kerkenraad. 
Er wordt gesproken over atletiek, korfbal 
en voetbal. De vergadering is vrucht-
baar. Uit het gebouw van de Nederlands 
Hervormde Gemeente aan de Noten-
boomstraat komt die avond een voorlopig 
bestuur3. Ook over de naam is dan al 
gesproken…zelfs K.W. passeert de revue.

Een belangrijk persoon rond de oprichting 
van Grolse Boys is de predikant van de 
Nederlands Hervormde Kerk, Dhr. Has-
pels. Hoewel hij het denken in religieuze 
hokjes afkeurt, helpt hij toch mee bij de 
oprichting van de voetbalvereniging. Om-
dat sport verbroedert. De predikant is een 
geliefd man die in zijn leven tot offi cier in 
de Orde van Oranje Nassau wordt be-
noemd, ereburger van Groenlo wordt en 
het Verzetsherdenkingskruis krijgt.

Het voorlopig bestuur gaat aan de slag. 
De leden gaan op zoek naar een geschikt 
sportterrein en er worden trainers gezocht 
voor voetbal en atletiek. Tussen septem-
ber 1947 en maart 1948 speelt P.S.V. 
haar eerste wedstrijden. Deze ‘wilde’ wed-

In de Geldersche Bode van 25 maart 1948 wordt kort melding gemaakt van de oprichting van 
Grolse Boys.
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1949

1948
strijden worden gespeeld 
tegen teams van de politie 
en de douane. Op 18 maart 

1948 sluit de club zich aan bij 
de Geldersche Voetbal Bond en die dag 
wordt gehanteerd als offi ciële oprichtings-
datum. 

De club schiet uit de startblokken. De 
allereerste wedstrijd wordt gewonnen van 
Haarlo en na enkele vriendschappelijke 
wedstrijden op het terrein van Pleiter 
wordt er deelgenomen aan de competitie 
(derde klasse G.V.B.4), in een wit shirt 
en een zwarte broek. Daarvoor wijkt de 
club uit naar het terrein van Arfman aan 
de Beltrumseweg5 dat, in tegenstelling tot 
het eerste veld bij boer Pleiter, wel aan de 
juiste afmetingen voldoet. Op de laatste 
speeldag in dat eerste seizoen wordt het 
eerste elftal kampioen. Neerlandia Boys 
uit Harreveld bijt in het stof en strandt op 
één puntje.

Een goed begin. Volgens het eerste 
jaarverslag ‘heeft onze vereniging wel 
enige bekendheid verworven, niet alleen 
in de stad maar ook ver daarbuiten.’ De 
club begint met 47 leden en ziet dat groei-
en naar 72 in december 1948. Het eerste 
seizoen staan twee seniorenelftallen en 
één juniorenelftal op het veld. Het bestuur 
is ambitieus. Een speciale commissie 
moet er voor zorgen dat het ledenaantal 
blijft groeien. Er is een atletiek- en korfbal-
tak opgericht en mede daardoor stijgt het 
aantal leden naar 118. Helaas daalt de 
animo voor die sporten weer snel…

Het daaropvolgende seizoen 
begint met enige tegenslag. 
Trainer Menger komt om 
onduidelijke reden na drie 
keer niet meer opdagen en omdat 
de spelers niet deelnemen aan de atletiek 
trainingen, ziet het bestuur het somber in. 
‘Het speltempo was te laag en 

Het eerste elftal van de P.S.V. Grolse Boys in het seizoen 1948 - 1949. 
Staand van links naar rechts: H. ten Dijke, R. Wientjes, J. Grooten, H. Glimmerveen, 
B. Wagendorp, K. Schimmel, H. Kuiper.
Gehurkt van links naar rechts: B. van de Beek, Bennie van de Beek, M. Floor, G. van de Hoff.

Staand van links naar rechts: ?, Henk Tenkink, R. Siegers, Bouwmeester, ?, Overbeek.
Gehurkt van links naar rechts: G. Abbink, H. van Delden, G. Wagendorp, Bouwmeester,
 D. Grooten, ?.

DE CLUBTENUES VAN K.W. EN GROLSE BOYS DOOR DE JAREN HEEN
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1950

1952

Kampioenselftal uit 1957:
Staand van links naar rechts: F. Fiering, O. Overbeek, G. Walhof, D. Grooten, W. Willemsen, H. 
van Delden, J. Overbeek, H. van Delden, H. Migchielsen, H. Grooten, T. Migchielsen, H. Hallers, 
E. Bartelink, H. van der Beek, H. Migchielsen, J. Wagendorp. D. Dibbets. 
Gehurkt van links naar rechts: W. Firing, W. Bleumink, K. Poortman, K. Migchielsen,
W. Migchielsen.

De A-junioren, kampioen in 1957.

spelers te stijf…’ Uiteindelijk weet de club 
zich wel te handhaven in de 
tweede klasse, net als de 
volgende zeven seizoenen.

De soms geringe animo 
blijft het bestuur een doorn in het oog. 
In het seizoen ‘50 - ‘51 wordt vol twijfel 
gevraagd ‘Clubgenoten, waar moet dat 
heen?’ Het derde elftal wordt uit de com-
petitie gehaald en trainer Koopmans, die 
voorheen oefenmeester van de atletiek 
afdeling was, bedankt voor de eer omdat 
er te weinig mensen de moeite nemen om 
te trainen. En dan wordt er ook nog met 
maar liefst 18-0 verloren van ’t Woold. 
Toch blijft het bestuur haar leden positief 
benaderen en bemoedigend toespreken. 
Een seizoen later wordt zelfs een prijzen-
kast aangeschaft, terwijl de oogst met één 

medaille en één beker nog wat 
mager is.

Hoewel pas in de midden 
jaren ’60 de scheidslijnen 

tussen de verschillende zuilen minder 
scherp worden in Nederland, komen de 
leden van Grolse Boys al in 1952 met 
een opmerkelijk verzoek. In de geest van 
predikant Haspels, willen zij graag dat de 
letter ‘P’ uit de afkorting P.S.V. verdwijnt. 
Eigenlijk een formaliteit want vanaf de 
oprichting spelen er al katholieken bij de 
club. Niet veel later heet de vereniging 
offi cieel S.V. Grolse Boys. 

Een lidmaatschap van een voetbalclub 
is in de jaren ‘50 niet vanzelfsprekend. 
Nederland is bezig met de wederopbouw 
en dat vraagt veel van het volk. Door 
de geleide loonpolitiek is het niet voor 
iedereen weggelegd om lid te worden van 
een club. Grolse Boys spekt de kas op 
creatieve wijze. Zo wordt er een vrije gift 
gevraagd voor het stallen van de fi ets en 
wordt er met palen en jutezakken een om-
heining gemaakt zodat er entree geheven 

DE LOGO’S VAN GROLSE BOYS, OUD EN NIEUW
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1957
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Ledenaantallen S.V. Grolse Boys 1948 t/m 2008 geen gegevens bekend
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kan worden. Toch is er in 
‘52 - ‘53 wel een contribu-
tieverhoging nodig.

Het bestuur hamert voortdurend op saam-
horigheid en plichtsbesef. De trainingsop-
komst valt soms tegen en het is ‘wrang’ 
dat sommige spelers niet komen opdagen 
voor oefenwedstrijden. Daarnaast wordt 
er gevraagd om klachten en bezwaren 
‘in vergaderingen te bespreken en niet 
op straat’. Grolse Boys wil een familie 
worden, met ruimte voor overleg maar 
met duidelijke regels.  

De jaren ’50 kabbelen een beetje voort. 
De club verkeert in rustig vaarwater. 
Het voorstel om de prijzenkast te vullen 
met bekers van K.W. wordt afgewezen 
(‘52-’53), de vraag van leden om nieuwe 
shirts wordt in beraad genomen (‘54-’55) 
en de A-jeugd scoort maar liefst 171 
keer in achttien wedstrijden (‘56-’57). Het 
eerste elftal handhaaft zich in de tweede 
klasse en in 1957 wordt na 
het kampioenschap zelfs 
promotie afgedwongen naar 
de eerste klasse. Een 5-5 
gelijkspel en een 3-2 overwin-
ning tegen K.S.H. uit Harreveld volstaan.

En dan bestaat de club al weer tien jaar 
en mag het zich eersteklasser noe-
men. Het is een zeer succesvol eerste 
decennium. Het wordt gevierd met een 
feestavond bij Hotel de Pelikaan…

1. PROTESTANTSE SPORT VERENIGING

2. HET VOORLOPIG BESTUUR BESTOND UIT BERNARD 
 HALLERS, EDUARD GROOTHUIS, HENDRIK TEN DIJKE,
 HEMMY HALLERS, BERTUS VAN DER BEEK EN JAN

 WAGENDORP. EDUARD GROOTHUIS WERD IN 1948 
 DE EERSTE VOORZITTER VAN GROLSE BOYS. 
3. ZOALS DE C.J.M.V., C.J.V., B.O.G. EN B.O.H.L..
4. GELDERSCHE VOETBAL BOND

5. HET WEILAND VAN FAMILIE ARFMAN LAG OP DE PLEK

 WAAR HET WILGENPARK NU IS. 

Een elftal van Grolse Boys 
omstreeks 1955:
Staand van links naar rechts: 
R. Siegers, W. Willemsen, 
J. Michielsen, B. Walhof, 
L.Doornberg.

Gehurkt van links naar rechts: 
A. Firing, C. Poortman, 
J. Hulsink, Th. Brockotter, 
H. Oosterholt, H. Grooten.

Het voorblad van de ledenlijst, seizoen 1957 -1958. Grolse Boys moet 156 gulden en 75 cent 
afdragen aan de KNVB voor een heel seizoen.
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Gerry van der Veen was van huis uit protestants dus 
het blauw-wit kreeg geen enkele kans. Nog steeds 
niet. Voetbal was nog een echte mannenwereld toen 
zij in 1972 samen met haar echtgenoot het penning-
meesterschap van Grolse Boys op zich nam. Ze bleef 
deze functie bijna twee decennia vervullen. Vanaf de 
keukentafel, af en toe kijkend naar de Grolse gracht, 
vertelt ze het verhaal over een club in nood, over 
vrouwenvoetbal en over een gemiste kans…

Het moet in 1972 zijn geweest. Vol-
gens mij wel. Meneer Domburg, die 
werkte bij het slachthuis, bezorgde 
Grolse Boys een varken. Er werd 

een loterij georganiseerd en mijn man Wim van 
der Veen werd gevraagd om de fi nanciën bij te 
houden. Daarmee is het begonnen. Hij werd 
penningmeester en ik heb hem altijd geholpen. 
Sterker nog, we deden samen het werk. Na het 
overlijden van mijn man, in 1983, heb ik zijn 
plek in het bestuur overgenomen.

Hoe de reacties waren op een vrouw in het 
bestuur? Heel positief. Niemand keek er 
vreemd van op. Ik had een frisse kijk op de 
zaken, oog voor detail. Ik zorgde voor dat 
bloemetje, of een kleine attentie. Dat zien 
vrouwen toch beter dan mannen. Daarom was 
het ook zo leuk dat ik in 1988 een bloemetje 
kreeg, van voorzitter Huijskes van de Grol. We 
waren veel verenigingen voor met een vrouw-
elijk bestuurslid, ook de Grol. Maar ik was toen 
zeker niet de enige vrouwelijke vrijwilliger bij 
de club. Vaak werkten hele gezinnen op het 
Wilgenpark.

…DIE TEVENS VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK 
MAAKTE OM NOG EENS DE GOEDE SAMENWERK-
ING TUSSEN DE BEIDE GROENLOSE VOETBAL-
VERENIGINGEN TE BENADRUKKEN. VERDER HAD 
HUIJSKES VOOR DE DAME IN HET BESTUUR VAN 
GROLSE BOYS, PENNINGMEESTERESSE GERRY 
VAN DER VEEN, EEN BLOEMETJE MEEGEBRACHT.

(‘Grolse Boys voorbeeld voor sport-
verenigingen’; krantenartikel uit 1988 

n.a.v. het veertigjarig bestaan)

Het was een fantastische tijd en we hadden 
een heel hecht bestuur. We woonden bij elkaar 
in de buurt en kwamen bij elkaar over de vloer. 
Het klikte gewoon goed tussen deze mensen. 
Maar het was een zware tijd voor de club. We 
hebben hard gewerkt om het hoofd boven 
water te houden. Alles werd aangepakt en er 
werden telkens nieuwe activiteiten verzon-
nen om geld in het laatje te krijgen. Dat was 
gewoon bittere noodzaak.

Ik herinner me nog de Klinkerloop en de 
Sponsorloop. Dat was een groot succes. 

En natuurlijk de kerstbomen-actie. Een 
gouden vondst. Grolse Boys stond 

jarenlang bekend als de club van 
de kerstbomen. Later haalden 

we zelfs de beker van het EK 
’88 naar Groenlo. Een echte 

HET IS ROOD-WIT, EEN ANDERE KLEUR KOMT ER NIET IN

16
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stunt. We moesten hem zelf ophalen uit 
Zeist, bij het bondsbureau. Even legitimeren 
en met de beker op de achterbank terug 
naar Groenlo. Volgens mij was Grol toen 
wel een beetje jaloers…

Dat was onze kracht, dat bedenken van 
nieuwe acties. En we hadden vaak de 
primeur in Groenlo. We waren bijvoorbeeld 
ook als eerste met de Grote Clubactie. 
Maar na een paar jaar volgden er meer 
verenigingen en dan droogt het langzaam 
op. Vooral voor en tijdens het jubileumjaar 
in 1988 hebben we heel veel georgani-
seerd. We wilden er een onvergetelijk jaar 
van maken. Volgens mij zijn we daarin ruim 
geslaagd. 

In die tijd hebben we ook geprobeerd om 
het vrouwenvoetbal van de grond te krijgen. 
Maar het ontbrak net aan dat laatste stapje. 
Zelf heb ik ook gevoetbald, altijd op het 
donkere veld, na de mannen. Jos Kuster 
gaf ons training. Competitie zat er niet in, 
daarvoor waren er te weinig speelsters. Dat 
was ook het probleem. Veel meisjes gingen 
toen al naar VIOS om te voetballen. En 
meisjes mochten toen nog niet zoals nu tot 
de A bij de jongens spelen.

In 1991 besloot vrijwel het volledige bestuur 
af te treden. We waren moe gestreden, 
de hele groep stopte ermee. Het was een 
vervelende periode. Maar achteraf gezien 
was het misschien wel nodig, deze ontwik-
keling. Wij hebben de club helpen over-
leven en het bestuur na ons heeft de club 
weer laten groeien. We dienden allemaal 
hetzelfde belang.

Dat ik de eerste en tot nu toe enige vrouw 
ben geweest in het hoofdbestuur zegt mij 
niet zoveel. Ik denk dat er genoeg geschikte 
vrouwelijke kandidaten rondliepen bij de 
vereniging. En nu ook. Maar ze moeten 
natuurlijk wel gevraagd worden. Man of 
vrouw, als vereniging ben je afhankelijk van 
vrijwilligers. Misschien dat sommige man-

nen er toch nog wat moeite mee hebben. 
Of misschien komt het voort uit gewoonte. 
Het is in ieder geval een gemiste kans. Een 
vrouw in het hoofdbestuur zorgt toch voor 
een andere kijk op zaken. Dat kan nooit 
verkeerd.

De toekomst van de vereniging zie ik zonnig 
in. Als ik zie hoeveel sponsoren er al jaren-
lang trouw zijn…Dan moet er toch iets zijn, 
een bepaalde uitstraling. Echt onvoorstel-
baar. Ik vraag me alleen af hoe het gaat als 
de tennisclub moet verhuizen. Waar gaat 
die heen? Naar het Wilgenpark? En wat 
als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid? 
Ach, misschien zie ik nu te veel beren op de 
weg. Grolse Boys mag gewoon niet verlo-
ren gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
leden daar ook voor zullen zorgen.

Ik ben een Grolse Boys-vrouw in hart en 
nieren. Dat gevoel vind ik heel moeilijk 
te omschrijven. Maar het is rood-wit, een 
andere kleur komt er gewoon niet in. Ik heb 
heel veel meegemaakt op het Wilgenpark. 
Vreugde en verdriet. De club blijft me altijd 
bij als een warme familie, waar ik lang deel 
van heb uitgemaakt. Een onvergetelijke 
periode in mijn leven.

HET IS ROOD-WIT, EEN ANDERE KLEUR KOMT ER NIET IN

Ik zorgde voor dat 
bloemetje,

of een kleine attentie. 
Dat zien vrouwen toch 

beter dan mannen.

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Het Grolse Boys-bestuur in 1988, tijdens het veertigjarig jubileum.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1958-1959 t/m 1967-1968
2e  GVB 3e  GVB 2e  GVB1e  GVB

58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-6862-63

3e  GVB

60-6159-60

1e  GVB

58-59 67-6861-62

2e  GVB

66-6764-6563-64

2e  GVB

65-66

7
8

3

9
9

5

1959

1961

1963

1962-1963: Van links naar rechts: Johan Leukenhaus, Bertie Frenken, Henk Mengerink, 
Dickie Wagendorp, Bennie Wevers, Bennie ter Bogt, Henkie Dekkers, Hans vd Beek, Herman 
Migchielsen, Bennie Wagendorp, Kees Migchielsen.

1962: vlnr: Bernard Houben, Henk Mengerink, Wim Grooten

Het nieuwe 
decennium 
begint op een 
nieuw terrein en 

met een nieuw tenue (1959). Er prijkt 
nu een zwarte V op de borst. Voor de 
spelers is het echter even behelpen. Er is 
geen trainer en de conditie wordt op peil 
gehouden op het industrieterrein omdat 
het veld speelklaar wordt gemaakt. De 
elftalcommissie verdwijnt, de raad van 
wijze mannen die bepaalt welke speler in 
welk elftal speelt. Die taak rust nu op de 
schouders van de trainer, leider en aan-
voerder. Het eerste elftal weet in de 
eerste klasse te blijven. Echter niet voor 
lang. Na vier seizoenen strijdend tegen 
degradatie wordt een lijn naar beneden 
ingezet.

In 1961, het jaar dat de stat-
uten Konink-lijke goedkeu-
ring krijgen, valt het doek. 
Grolse Boys komt slechts 

één punt te kort. Tot groot 
verdriet van de aftredende voorzitter 
Hallers die dan tien jaar de hamer heeft 
gehanteerd. Of de degradatie te maken 
heeft met de tegenvallende trainingsop-
komst is niet duidelijk. In het jaarverslag 
van ‘59-’60 verzucht men: ‘is het zo erg 
om in plaats van zeven avonden maar 
zes avonden per week op de markt rond 
te hangen?’ De waarschuwing is in ieder 
geval aan dovemansoren gericht. In 1962 
volgt degradatie naar de derde klasse.

Het verblijf in de kelder van de G.V.B. 
is gelukkig van korte duur. Dankzij ‘een 
grote dosis geluk’ wordt het eerste elftal 
kampioen, voor het eerst in de 
inmiddels vertrouwde kleur-
en rood-wit (1963). Verras-
send is dat dit gebeurt onder 
leiding van trainer Luikenhuis, 
die ook de degradatie uit de eerste en 
tweede klasse meemaakt. Hij blijkt een 
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1959

1963

1963

1964

1961

Krantenbericht uit 1963.

sterk elftal onder zijn hoede te hebben. 
Bijna wordt het team weer kampioen in 
‘63-’64. Alleen D.V.O.A. en Bredevoort 
zijn net iets sterker. Zo dicht komt Grolse 
Boys nooit meer bij de eerste klasse.

Er moet een nieuwe voorzitter 
gekozen worden in 1961. 
Dhr. Mengerink stelt zich 
kandidaat maar het blijkt 

dat hij reglementair nog niet 
verkiesbaar is1. Een oplossing is echter 
snel gevonden. Dhr. Wevers is bereid om 
voor een korte periode de voorzitters-
hamer ter hand te nemen, wat hij in 1968 
overigens nog eens doet. In 1962 is het 
dan toch de beurt aan Dhr. Mengerink. 

De leden en donateurs worden 
in 1963 door het bestuur 
getrakteerd op een gezellige 
‘contactavond’. De plaatselij-
ke toneelvereniging Momus 
zorgt met het stuk ‘Een matroos gaat 
passagieren’ voor de nodige ontspanning. 
Ook het vijftienjarig bestaan wordt gevi-
erd. Er is een receptie en een feestavond 
bij de Pelikaan. Ter gelegenheid van deze 
gebeurtenis wordt het nieuwe clublied 
gepresenteerd. Jan Wevers heeft het ge-
schreven en Dhr. Abbink heeft het geheel 
van muziek voorzien. Het clublied is nu al 
vijfenveertig jaar ongewijzigd. ‘Rood en 
wit zijn de kleuren van de klub waarvoor 
wij strijden…’

Het zijn de jaren ‘60, de wederopbouw 
wordt als afgesloten beschouwd en de 
lonen stijgen. Er komt weer ruimte om te 
ademen. En om te besteden. De eerste 
wasmachine, koelkast, of televisie doet 

haar intrede. Tijdens de ledenverga-
dering blijft het opvallend stil. 

Er is een voetbalwedstrijd 
op tv…en een jaar later 
blijken de voetbalshirtjes 

verbleekt…

OP HET GROENE GRAS BEN IK IN MIJN SAS,
GAAT MIJN VOETBALSCHOEN HET BRUINE MONSTER STRELEN.

OP HET GROENE VELD VOEL IK MIJ EEN HELD,
ALS ONS ELFTAL WEER EEN WEDSTRIJD DAAR GAAT SPELEN.

AL IS ONS KLUBJE MISSCHIEN OOK WAT KLEIN,
TOCH ZING IK OPGEWEKT STEEDS DIT REFREIN:

ALS DE SCHEIDSRECHTER DAN FLUIT, IS HET DOELTRAPPEN DAN UIT.
EN DE ECHTE WEDSTRIJD GAAT DAN WEER BEGINNEN,

DAN IS ÉÉN DING HEEL VOORNAAM ALLE ELF SPELEN SAAM,
EN DAN ZULLEN WIJ DIE STRIJD WEL WEER GAAN WINNEN.

EN MOCHT DAT DAN EEN KEERTJE NIET ZO ZIJN,
NA AFLOOP ZINGEN WIJ TEZAMEN HET REFREIN.

ROOD EN WIT, ROOD EN WIT,
ZIJN DE KLEUREN VAN DE KLUB

WAARVOOR WIJ STRIJDEN.
ROOD EN WIT, ROOD EN WIT, 

NIET ALLEEN IN LICHT
MAAR OOK IN DONK’RE TIJDEN.

GAAN WIJ TEZAMEN HAND IN HAND VERBONDEN
DOOR DE VRIENDSCHAPSBAND.
ROOD EN WIT, ROOD EN WIT,

‘T IS GROLSE BOYS HOI-HOI WAAR PIT IN ZIT.

EN GAAT ONZE MIDVOOR ER DAN MET DE BAL VANDOOR,
EN LUKT HET HEM DAN NIET EEN GOAL TE MAKEN.

DAN KOMT DE LANGE SPIL EN GEEFT DAT DING EEN PIL,
TEGEN DE PAAL, DAT HET HELE DOEL BEGINT TE KRAKEN,

DAN HOOR JE LANGS DE LIJN,
JONGENS,  JONGENS, ‘T HAD EEN GOALTJE KUNNEN ZIJN.

TOEN WIJ WERDEN KAMPIOEN, GAF IK DIE NAAST MIJ STOND EEN ZOEN,
DIE LIEVE MEVROUW WAS EFFE KOMEN KIJKEN.

MAAR HAAR BUURMAN DIE DIT ZAG, RAAKTE TOEN TATAAL VAN SLAG.
SPRAK: “DIT IS MIJN VROUW, DAAR MAG JIJ ALLEEN NAAR KIJKEN.”

JONGENS, JONGENS EN WAT HADDEN WE TOEN EEN GEIN,
DE HELE SCHARE ZONG TOEN SAMEN HET REFREIN.

Een wedstrijdverslag uit 1961. Grolse Boys 
speelt tegen Breedevoort. In de laatste vijf

minuten weet Grolse Boys een 3-1 
achterstand weg te werken.

CLUBLIED S.V. GROLSE BOYS

Jubileumavond 1963 - Grolse Boys 15 jaar!
Elf dames in de kleuren van de voetbalvereniging bieden het jubilerende bestuur een
televisiebal aan. Voor de muzikale omlijsting zorgen de W-boys, terwijl prof. Herbe Maison uit 
Eefde als humorist en goochelaar optreedt.
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1966

1965

Het ledenaantal blijft deze periode schom-
melen zo rond de 100. Maar de club zit 
niet stil. Er worden allerlei activiteiten 
ontplooid, ook voor de jeugd. Er wordt 
een jeugdinterland tussen West Duitsland 
en Zweden bezocht (‘63-’64), er wordt 
een kermistoernooi georganiseerd2 (‘64-
’65) en het eerste clubblad 
ziet het levenslicht (‘64-’65). 
Het clubblad blijkt helaas 
geen blijvertje. Dat kunnen 
sponsoren als Veld Koeltech-
niek, Café Kras, Slagerij van Geemen 
en Weenink Bloemenmagazijn ook niet 
voorkomen.

Veel belangstelling van de bevolking 
geniet Grolse Boys nog niet. In een 
krantenartikel van oktober 1966 laat 
de voorzitter zich ontvallen dat hij ‘de 
mensen die komen kijken op de vingers 
van zijn twee handen kan tellen.’ Nu is dat 
in het overwegend katholieke Groenlo niet 
zo heel vreemd, maar het brengt wel met 
zich mee dat het geldlaatje matig gevuld 
wordt. Een nieuwe lichtinstallatie staat al 
een tijdje hoog op het verlanglijstje maar 
er is nog niet voldoende geld.

In 1966 vertrekken twee 
leden bij Grolse Boys. Als 
allereerste Grolse Boys-

speler beproeft Sjaak Wagen-
dorp zijn geluk bij een club in het betaalde 
voetbal. Hij gaat spelen bij FC Twente. 
De andere Wagendorp, Bennie, verhuist 
naar Lemmer. Hij wordt het eerste lid van 
verdienste van de club. De naam Wagen-
dorp duikt met grote regelmaat op in de 
geschiedenis van de club. Als voetballers, 
bestuurders en vrijwilligers.

In datzelfde jaar komt er ook een nieuw 
kleedgebouw. Kosten: Fl. 17.000,-. Maar 
nog voordat burgemeester Jansen mid-
dels een aftrap de feestelijk opening kan 

20

Een gedeelte uit de ledenlijst, seizoen 1967 - 1968. Opvallend is dat wekelijks wordt bijgehouden 
in welk elftal de voetballers spelen. 

TIEN VOORZITTERS IN ZESTIG JAAR 
‘48 - ’51: Groothuis
‘51 - ’61: Hallers
‘61 - ‘62: Wevers / Mengerink
‘62 - ‘68: Mengerink
‘68 - ‘69: Wevers / Rozijn
‘69 - ‘76: Rozijn
‘76 - ‘77: Rozijn / van Domburg
‘77 - ‘78: van Domburg
‘78 - ‘84: Gierveld
‘84 - ‘91: Hagens
‘91 - ‘96: Geurkink
‘96 - ‘97: Warnar / Geurkink
‘97 - ‘08: Geurkink

Het hoofdbestuur in 1998.
Staand van links naar rechts: 

Hendrik Warnar,
Paul Hagens,

Henk Geurkink jr.,
Bert de Hek,

Nico Kok.
Zittend van links naar rechts:

Voorzitter Henk Geurkink, 
Peter Grooten.
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1965

1966

1968

Grolse Boys 2 - seizoen 1967-1968.
Staand van links naar rechts: Bertus Meijer (leider), Willy Dekkers, Henkie Mengering, 
Willy Firing, Kees Michielsen, Gerrit Olthof, Tonnie Geurkink.
Gehurkt van links naar rechts: Hennie Meijer, Hans van Beek, Martin Wagendorp, 
Johan Leukenhuis, Herman Leemreise, Henk Ruikes.

verrichten raakt het beschadigd door een 
windhoos, op 13 augustus 1966. Het dak 
belandt in de tuin van de fami-
lie Eijting omdat aannemer 
Roel het nog niet had 
verankerd. Ook de toren van 
de grote Calixtuskerk raakt 
beschadigd. Het kruis wordt er afgerukt. 
Gelukkig kan het toernooi ter ere van 
de opening op een later tijdstip gewoon 
doorgang vinden. Grolse Boys heeft clubs 
als Grol, VIOS en Erix uitgenodigd.

Het tweede decennium blijkt een periode 
van meer bizarre gebeurtenissen. In het 
seizoen ‘67-‘68 spelen het eerste en het 
tweede elftal gebroederlijk in de tweede 
klasse. Maar aan het eind van het sei-
zoen eindigt Grolse Boys 1 als laatste en 
weet het tweede elftal zich te handhaven. 
De K.N.V.B.3 stemt er mee in om het 
tweede elftal te laten degraderen zodat 
Grolse Boys 1 in de tweede klasse kan 
blijven…Een jaar later moet het eerste 
elftal echter alsnog een stapje terug doen. 
De beslissingswedstrijd tegen Diepen-
heim wordt met 1-0 verloren.

Het is dan alweer twintig jaar geleden 
dat predikant Haspels aanklopte bij boer 
Pleiter. De wereld verandert sneller dan 
velen hadden verwacht en Grolse Boys 
draait mee. En hoewel het sportief even 
niet voor de wind gaat wordt de twintig-
ste verjaardag groots gevierd bij hotel 

Meijer. Met een goochelaar, de 
zingende zusjes Te Loeke 
en ‘stemmingsmuziek’ van 
de Evening Stars.

1. WAAROM DHR. MENGERINK IN JULI 1961 NOG GEEN

 VOORZITTER KON WORDEN IS NIET BEKEND.
2. HET KERMISTOERNOOI KENT UITEINDELIJK ELF EDITIES.
3. DE NEDERLANDSE VOETBALBOND WERD IN 1929
 KONINKLIJK.

‘48 - ’49: Menger/Schimmel
‘49 - ’51: Koopmans
‘51 - ‘55: Oosterholt
‘55 - ‘57: Bonowski
‘57 - ‘58: Firing
‘58 - ‘59: Geen trainer ivm
 werkzaamheden terrein
‘59 - ‘60: Geerdes
‘60 - ‘61: Geerdes/Luikenhuis
‘61 - ‘64: Luikenhuis
‘64 - ‘65: Dekkers
‘65 - ‘68: Drent

‘68 - ‘69: Drent/Overbeek
‘69 - ‘70: Geen trainer
‘70 - ‘73: Wessels
‘73 - ‘74: Drent
‘74 - ‘75: Kuster/Nieuwenhuis
‘75 - ‘76: Nieuwenhuis
‘76 - ‘77: Wagendorp
‘77 - ‘78: van Vuuren
‘78 - ‘81: Kraster
‘81 - ‘83: Kreunen
‘83 - ‘84: Bauhaus/Kuster & Zuidinga
‘84 - ‘86: Kraster

‘86 - ‘87: Kuster & Weenink
‘87 - ‘88: Kuster
‘88 - ‘89: onbekend
‘89 - ‘91: Wantia
‘91 - ‘93: Vaneker
‘93 - ‘96: Schrijver (zo) / Wagendorp (za)
‘97 - ‘99: Baten (zo) / Eshuis (za)
‘99 - ‘00: Ozerdogan (zo) / Eshuis (za)
‘00 - ‘02: Put
‘02 - ‘05: Van der Heiden
‘05 - ‘07: Giesen
‘07 - heden: Tjoonk

DE 32 HOOFDTRAINERS BIJ DE GROLSE BOYS VAN 1948 TOT HEDEN

Aspiranten-A 1968-1969:
Staand van links naar rechts: trainer / leider Martin Jansen, Bennie Ebbers, Harm 
Zwerver, Paul Becker, Jan van de Kempe, Gerrit Bouwmeester, Wim Seekles
en René Weenink.
Gehurkt van links naar rechts: Jaap Voerman, Bertie Snijder, Berry van de Beek, 
Herman Pleiter en Janny Firing.
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Zestig jaar Grolse Boys is ook voor 
mij een bijzondere gebeurtenis. Al 
51 jaar ben ik lid van de club. Een 
keuze hadden mijn ouders niet 

want alleen rooms-katholieken mochten in 
die tijd voetballen bij de Grol. Protestanten 
en andersdenkenden kwamen automatisch 
bij de Grolse Boys terecht. In maart 1957 
stond ik als elfjarig jochie voor het eerst 
op het veld. Toen was er alleen een A- en 
B-elftal voor de jeugd. Je mocht namelijk 
pas voetballen vanaf je twaalfde jaar. De 
Aspiranten-A (C-junioren) zijn er pas vanaf 
het seizoen ‘68-’69.
 
Als voetballer 
speel ik twee 
seizoenen 
in het 
eerste 
en 
de 

overige jaren in het tweede elftal. Mijn 
medespelers zijn onder meer Bennie 
Wevers, Hans Wevers, Hans en Dick 
Wagendorp, Bert Schoonebeek en Henk 
‘Bom’ Hallers. Een kantine is er dan nog 
niet; de derde helft wordt gespeeld bij 
hotel/café Pot aan de Borculoseweg, in het 
café zelf of in de keuken. In 1977 beëindig 
ik mijn actieve voetbalcarrière. Het is niet 
meer te combi-neren met mijn gezin, de 
andere voetbalactiviteiten en de muziek-
vereniging waarvan ik ook lid ben. 

Mijn tijd bij de Grolse Boys wordt 
daarna voornamelijk 

ingevuld met 
werkzaam-

heden 
voor de 

jeugd. Daar ligt mijn hart; een functie in het 
hoofdbestuur heb ik nooit geambieerd. De 
jeugd is de toekomst, ook voor Grolse Boys. 
Op mijn vijftiende fl uit ik mijn eerste jeugd-
wedstrijden en twee jaar later leid ik mijn 
eerste wedstrijd bij de senioren. Ik word 
trainer, leider en bekleed diverse functies in 
het jeugdbestuur.

Het aantal activiteiten en functies wordt al 
snel meer en meer. Hulp-Sint of hulp-Piet 
is daar ook een onderdeel van. Ik trainde 
23 jaar de Aspiranten-A en C-junioren, 
nam tien jaar lang deel aan de Gelderse 
spelregelwedstrijden met het A-team. Op dit 
moment maak ik nog steeds deel uit van het 
jeugdbestuur, ben leider van de 
B-junioren en zit nog in de organisatie 
van de kampweekenden. Alles heb ik met 
evenveel plezier gedaan. Het kost de 
nodige inspanning maar de beloning is vele 
malen groter. Ook op sportief gebied. Zo 
terug kijkend heb ik 27 kampioenschap-
pen meegemaakt, van de F-pupillen tot het 
kampioenschap van Zaterdag 2 waar toen 
mijn zoons Mark en Tom in voetbalden.

Het eerste offi ciële jeugdbestuur van Grolse 
Boys wordt in 1973 gevormd tijdens een 
overleg bij Hotel Meijer. Tom Wijnen, Martin 
Wagendorp en ikzelf nemen zitting in het 
dagelijks bestuur. Freddy Wolberink wordt 
algemeen bestuurslid. Het is een hechte 
eenheid en het is de basis voor de ontwik-
keling van de jeugdafdeling binnen de club. 
Tom wordt al snel de drijvende kracht in het 
jeugdbestuur. De zaken zijn altijd perfect 
voor elkaar. Via hem komen we in 1978 
terecht in het Bernadettebos in Neede, waar 
ik mijn eerste kampweekend meemaak. 

Diverse jaren maken we tijdens het 
Pinksterweekend gebruik van 

dit complex. De leiding 
van het Bernadettebos 

moeten we eerst 
overtuigen dat 

we netjes en 

Je herkent hem bijna niet zonder rode voetbaljas. Want Martin Jan-
sen voelt zich het best op het veld, als scheidsrechter, als leider en 
als jeugdbestuurslid. En alles wat hij doet staat in het teken van de 
jeugd. Met veel plezier kijkt hij terug op 51 jaar Grolse Boys. Herin-
neringen aan vervlogen tijden toen de jeugdafdeling nog letterlijk in de 
kinderschoenen stond. Zijn hart gaat sneller kloppen op het Wilgenpark.

22

Vanaf een
eilandje krijg

je niks gedaan
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bekwaam zijn. Dus de centrale keuken 
mochten we het eerste jaar niet gebruiken. 
Het werd dus primitief koken in de schuur, 
één gaspit voor 35 kinderen. Mijn vrouw en 
Tom hebben driftig in die grote bak staan 
roeren voor een smakelijk resultaat. Vanaf 
die tijd gaat mijn vrouw Martine altijd mee. 
Een enkele keer zelfs het hele gezin, ook 
onze dochter Annet. Aankomend jaar wordt 
het de dertigste keer. Nóg een jubileum.

4-5 JUNI, GROENLO VOETBALSTAD…
TWAALF ELFTALLEN ZULLEN OP DE VELDEN 
VAN HET SPORTPARK DEN ELSHOF STRIJ-
DEN OM DE HOOGSTE EER. WANNEER WIJ 
DE NAMEN VAN DE ELFTALLEN ZIEN, MOGEN 
WIJ WERKELIJK SPREKEN VAN EEN ‘INTER-
NATIONAAL JEUGDVOETBALTOERNOOI’. 

(uit het voorwoord in het program-
mablad van het Internationale

Jeugdvoetbaltoernooi ‘Groenlo 700’)

Ook herinner ik me nog de organisatie 
van een internationaal jeugdtoernooi in 
het kader van het 700 jarig bestaan van 
Groenlo, waar Martin Wagendorp en ik bij 
betrokken waren. Op verzoek van de ge-
meenteraad werd samen met S.V. Grol een 
toernooi georganiseerd op 4 en 5 juni 1977, 
met clubs uit Duitsland, België en Neder-
land. S.V. Grol en de Grolse Boys namen 
samen deel onder de naam FC Groenlo. 
De voorbereiding heeft maar liefst een jaar 
in beslag genomen maar het resultaat was 
fantastisch. Je zou dit toernooi kunnen zien 
als de voorloper van het huidige Marveld 
Toernooi.

We hebben ook een mindere periode 
gekend. Bestuursleden voeren hun taak uit 
van achter het bureau waardoor men geen 
juist beeld krijgt van het reilen en zeilen bij 
de jeugd. Nu zit de jeugdafdeling fors in de 
lift. Dat heeft mede te maken met de goede 
begeleiding en de informatie via scholen. 
En gelukkig neemt de betrokkenheid van 
ouders weer toe. Maar het jeugdbestuur 
moet ‘er bovenop’ zitten, we kunnen ons 
geen ‘slapte’ veroorloven, zeker niet in 
deze tijd. Leiders, trainers en bestuursleden 
moeten beseffen dat hun taak discipline 
vereist, want goed voorbeeld doet goed 
volgen. 

In het jeugdbestuur werken we met een 
eigen begroting en een eigen budget, zodat 
we kunnen overzien welke activiteiten gere-
aliseerd kunnen worden. Misschien schept 
dit een zekere afstand tot het hoofdbestuur, 
maar wat van belang is, is de betrokken-
heid die het hoofdbestuur toont richting de 
jeugdafdeling. Ik vind soms dat die wel wat 
groter mag zijn, waardoor de binding van 
de leden met de vereniging ook groter zal 
worden. 

De komende jaren ben ik van plan om een 
stapje terug te doen. Of ik mijn mogelijke 
opvolgers iets mee wil geven? Samenwer-
king en communicatie. Dat is heel belangri-
jk. Voorkom het werken op een eilandje en 
zorg dat je actief met de jeugd bezig bent. 
Dus niet alleen aan de vergadertafel. Ik heb 
als trainer, leider en jeugdbestuurslid mooie 
jaren meegemaakt, maar de eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat die ook niet altijd 

even makkelijk waren. Maar als het goed 
loopt dan geeft je dat een enorm voldaan 
gevoel. 

Ik heb mensen zien opgroeien van pupil tot 
mede-bestuurslid. Ik heb talloze fantast-
ische kampweekenden meegemaakt, waar 
vroegere pupillen leiders waren en waar ik 
heb genoten van het saamhorigheidsge-
voel, tussen de jongste kereltjes en de bijna 
volwassen A-spelers. En ik denk aan al die 
jaren dat ik leider of trainer was van Mark 
en Tom, een heel bijzondere periode. Ik blijf 
deze dierbare herinneringen verzamelen, 
ook na 51 jaar. Ik wens alle leden en met 
name de jeugdafdeling een heel goede 
sportieve toekomst toe. 

Martin Jansen tijdens een Sinterklaasfeest 
voor de jeugd.

Tijdens een rustig moment op het kamp-
weekend in de zomer van 2003 wneemt 
Martin even de tijd om de activiteiten op 
fi lm vast te leggen.

Grolse Boys E1 kampioen, april 1990.
Achter van links naar rechts: Peter Grooten, Martin Jansen, Jacob Zwama.
Voor van links naar rechts: Michel Olthof, Remco Rouwmaat, Christiaan Grooten, 
Richard van Uem, Mark Jansen, Ivo Zwama, Jaap Klein Gebbink, Dalibor Repija.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1968-1969 t/m 1977-1978
2e  GVB 3e  GVB 3e  GVB2e  GVB3e  GVB 3e  GVB2e  GVB 2e  GVB

6 6
7

8

3 3
2

68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78

1968

1972

C-junioren 1970-1971:
Staand van links naar rechts: Tom Wijnen (leider), Wim Seekles, René Weenink, Gerrit Bouw-
meester, Bertie ter Bogt, Kees Weenink, Bertie Snijder, Tristan Zuidinga (trainer).
Gehurkt van links naar rechts: Jaap Groothuis, Henk van Druten, Janny Firing, Berry van de 
Beek, Harm Zwerver, Bertie Snijder, Bennie Ebbers.

De komende tien jaar verblijft 
het eerste elftal wisselend 
in de tweede en de derde 
klasse. Het lukt de 

club niet om een langdurige 
sportieve groei in te zetten. 
Met het ledenaantal gaat 
het een stuk voortvarender. Zo 
goed zelfs, dat het bestuur, onder leiding 
van de nieuwe voorzitter Rozijn1, zit te 
denken aan een ledenstop. Eén veld is 
simpelweg te weinig ‘en ook de drang 
naar een kantine of iets dergelijks wordt 
steeds groter.’ Daarnaast komt er voor het 
eerst een pupillenelftal op het veld. De 
familie groeit.

Aan de andere kant van Groenlo gaat het 
ook Grol voor de wind. En er is toenader-
ing. Drie spelers van Grolse Boys mogen 
met een elftal van Grol in 1969 aantreden 
tegen het Engels Militair Elftal en er wordt 
gezamenlijk een zaalvoetbalcompetitie 
georganiseerd (‘71-’72). In het seizoen 
‘73-’74 komen de eerste fusieplannen op 
tafel. De rivaliteit, zoals tussen K.W. en 
Grol, is al lang vervlogen…

In 1972 heeft de club weer wat 
te vieren. Er wordt gejuicht 
om het kampioen-schap 
in de derde klasse. En wat 

voor een kampioenschap. 
Het elftal van trainer Wessels heeft na 
16 wedstrijden maar liefst twaalf punten 
voorsprong op Winterwijk 3 en krijgt 
slechts elf treffers tegen. Tonny van 
Schaik schiet het team naar de titel. 
Tijdens de huldiging bij Hotel Kock2 meldt 
burgemeester Jansen dat hij de afstand 
tussen Grolse Boys en Grol steeds kleiner 
ziet worden. Voorzitter Rozijn haast zich 
om te zeggen dat Grolse Boys graag het 
kleine broertje blijft. Tijdens het vijfentwin-
tigjarig jubileum, een jaar later, nuanceert 
hij die uitspraak. Een fusie wordt niet 
uitgesloten3...

Tweede elftal seizoen 1968 - 1969:
Staand van links naar rechts: Willy Firing, Tonny Geurkink, ?, Martin Jansen, Gerrit Hallers, 
Gertie Kuster, Gerrit Abbink, Henny Abbing, Henk Ruikers.
Gehurkt van links naar rechts: Sjaak Wagendorp, Freddy Wolberink, Jan Overbeek, 
Jan Groot Wassink, Hans Bragt, Dick Grooten.
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1968

1975

Het team, met maar liefst drie Wagen-
dorps in de gelederen, kijkt vol vertrou-
wen uit naar de tweede klasse, het niveau 
waar de club thuis hoort. Maar dat blijkt 
tegen te vallen. De clubs in die klasse 
zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd en 
het verschil tussen een derde plaats en 
een achtste plaats is slechts drie punten. 
Grolse Boys heeft echter geen geluk en 
kan geen prominente rol van 
betekenis spelen. In 1975 
maakt het weer de gang 
naar de derde klasse.

Dat neemt niet weg dat de club een eigen 
smoel heeft gekregen en een gezonde 
dosis zelfvertrouwen. Grolse Boys zet 
nadrukkelijk in op de jeugd tijdens deze 
periode. Het eerste jeugdbestuur ziet in 
1973 het levenslicht. Martin Wagendorp is 
voorzitter en dit bestuur laat er geen gras 
over groeien4. Er worden jeugdtoernooien 
georganiseerd, Sinterklaas komt op 
bezoek en in 1975 vindt het eerste kamp-
weekeinde plaats, in samenwerking met 
V.V. Marienvelde. Het jaarlijkse kamp is 
nu nog steeds één van de hoogtepunten 
van het seizoen.

De jaren ’60 en ’70 staan voor vernieu-
wing en progressie. Het is de tijd van 
lang haar, bakkebaarden, zeezenders en 
demonstraties. Kortom, maatschappelijke 
veranderingen volgen elkaar snel op. De 
vrouwenemancipatie kent haar hoogte-
punt en dat zien we langzaam maar zeker 
ook terug in het voetbal. In 1975 zien we 
de dames Oosting en Kuster de pupillen 
trainen. Daarnaast wordt er een spel-
ersraad in het leven geroepen om zo ge-
heel conform de tijdsgeest meer inspraak 
voor de voetballers te creëren.

Tijdens deze roerige jaren houdt het 
bestuur het hoofd koel. Er wordt gehan-
deld. Op 5 februari 1975 wordt het terrein 
eigendom van Grolse Boys en twee 

Sinds 1975 zijn ook vrouwen actief als trainer en leider bij de jeugd. Op deze foto uit 1981 staan 
Heidi en Gerrie te Spenke met een pupillenteam.

AMBITIEUS BOUWPLAN GROLSE BOYS

In 1975 liet Grolse Boys door architect 
C. Staartjes een nieuwe accomodatie 
tekenen. De club wilde het bestaande 
gebouw vervangen door een modern 
opgezet sport- en recreatiecentrum. 
De DACW subsidieaanvraag voor 
het ambitieuze plan werd uiteindelijk 
afgewezen. De vereniging besloot 
in 1977 in eigen beheer een tijdelijk 
houten clubhuis te bouwen. Dit club-
huis zou echter twintig jaar dienst doen.

1973: Grolse Boys viert zijn 25-jarig jubileum. Burgemeester Janssen biedt voorzitter 
Rozijn namens het gemeentebestuur een nieuwe bal aan.
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1975

1976

jaar later worden het tijdelijk bedoelde 
houten clubhuis5 en het tweede veld in 
gebruik genomen. Het realiseren van 
deze wensen heeft nogal wat voeten in 
de aarde, maar het bestuur volhardt. In 
de krant verschijnt zo rond 1975 een alle-
raardigst bericht: ‘Enkele jaren geleden, 

toen de Boys het vijfentwintig-
jarig bestaan vierden, bleek 
duidelijk dat de verenig-
ing een volstrekt eigen 

identiteit bezit en een geheel 
eigen plaats inneemt in de gemeenschap. 
Nu daarnaast het terrein in eigendom is 
verkregen lijkt een verplaatsing naar Den 
Elshof niet meer te verwezenlijken.’

Er heerst een nieuw elan bij Grolse Boys. 
Onder de bevolking wordt huis aan huis 
een brief bezorgd waarin wordt gewezen 
op het belang van de sport in het alge-
meen en de voetbalsport in het bijzonder.  
Grolse Boys biedt de mogelijkheid om 
deze sport ‘zinvol’ te beoefenen. Een 
uniek staaltje marketing voor die tijd. Ook 
de Kannonier, die wekelijks schrijft in de 
Groenlose Gids, spreekt vol lof over deze 
aanpak. De club wil graag leden werven 
onder de Grolse jeugd. De nabijheid 
van enkele nieuwe woonwijken biedt 
perspectief.  

Dat maakt voorzitter Rozijn allemaal nog 
mee. De verslagenheid is groot als hij in 
het seizoen ‘76-’77 plotseling 
komt te overlijden. Het is 
dan het negende seizoen 
dat hij de voorzittershamer 
hanteert. Zijn daadkrachtig 
optreden, als voorzitter van een daad-
krachtig bestuur, heeft ervoor gezorgd dat 
Grolse Boys stevig in de schoenen richt-
ing jaren ’80 stevent. Dhr. van Domburg 
volgt hem op. De accommodatie is er 
helemaal klaar voor, met een nieuwe licht-
installatie en tot in de puntjes opgeknapte 
kleedkamers. 

5 februari 1975.

Kampioen 1971-1972:
Staand van links naar rechts: Trainer Wessels, Martin Wagendorp, Bennie te Broeke, Toon van 
Schaik, Lou Fournier, Gerrit Dekkers, Henk Kuster, Tristan Zuidinga.
Gehurkt van links naar rechts: Sjaak Wagendorp, Henk Ruikers, Henk Weenink, Freddy Wolber-
ink, Paul Groot Kormelink, Tom Wijnen, Hans Weevers, Hans Wagendorp.

ONDERLINGE WEDSTRIJD

Tom Wijnen besloot in mei 1984 te stoppen als voetballer. Dat moment ging niet
geruisloos voorbij. Hij wilde graag nog één keer in of tegen het fameuze kampioen-
schapsteam van 1972 spelen… Er werd heel wat afgebeld en het lukte om het 
team weer bij elkaar te krijgen. Met de gemotoriseerde bakfi ets van Tristan Zuidinga 
en twee versierde platte wagens, werd het gezin Wijnen thuis opgehaald. Onder 
muzikale begeleiding van de Groenlose Burgerharmonie ging de stoet naar het 
Wilgenpark. Het kampioensteam speelde tegen het vijfde elftal, het elftal waar Tom 
op dat moment in speelde. Tien minuten voor de rust kreeg hij door scheidsrechter 
Hulzink de ‘rode kaart’ voorgehouden. Na de wedstrijd volgde een daverend feest. 

Helaas is Tom ons ontvallen in 2007 .
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1976

1977

1978

In 1977 viert Groenlo het 
bezit van 700 jaar stads-
rechten. De bevolking pakt 

het groots aan. Ook Grolse 
Boys en Grol6 dragen bij aan de 

feestvreugde. Er wordt een internationaal 
jeugdtoernooi georganiseerd, verspreid 
over twee dagen, met aansprekende 
deelnemers, waaronder FC Hoogenbos 
uit Brussel, Borussia Dortmund en de 
Graafschap. De Grolse jeugd bundelt de 
krachten als FC Groenlo.

Het derde decennium zit erop. Grolse 
Boys snelt richting de jaren ’80. De 
club leeft, zeker op sociaal gebied. Er 
is zaalvoetbal, gezamenlijk wordt het 
terrein onder handen genomen en er is 
een sportuitwisseling met het Duitse FC 
Schanze uit Etteln. Grolse Boys ontwik-
kelt zich tot een gedegen middenmoter 
in de derde klasse en er zit meer in. 
Maar  de sportieve prestaties zijn niet het 
belangrijkst.

1. DHR. ROZIJN WERD IN 1971 OOK WETHOUDER VAN

 DE GEMEENTE GROENLO.
2. HET KAMPIOENSFEEST VOND PLAATS OP 18 MAART,
 INDERDAAD, DE OPRICHTINGSDATUM.
3. TWEE MAANDEN LATER SPRAKEN DE LEDEN ZICH

 TIJDENS DE JAARVERGADERING UIT TEGEN EEN FUSIE.
4. ANDERE BESTUURSLEDEN WAREN TOM WIJNEN,
 MARTIN JANSEN EN FREDDY WOLBERINK.
5. ER LAGEN PLANNEN VOOR EEN GROOT NIEUW GEBOUW 
 VAN TWEE VERDIEPINGEN MAAR DIE PLANNEN ZIJN

 NOOIT ROND GEKOMEN. HET ‘TIJDELIJKE’ CLUBHUIS

 HEEFT BIJNA TWINTIG JAAR DIENST GEDAAN.
6. HET ORGANISATIECOMITÉ BESTOND UIT MARTIN

 JANSEN  EN MARTIN WAGENDORP VAN GROLSE BOYS 
 EN HANS SCHEINCK EN LESLY VAN DER STEEN

 VAN GROL. 

Mei 1980:
Staand van links naar rechts:
Dick Grooten, Tom Berentsen, 
Robert Overmaat, Wiljo Peters, 
Stefan Izaks, Erik Blankert, 
Henk van Druten.
Gehurkt van links naar rechts:
Ronnie Jansen, Tonnie Firing, 
Tom Kuster, Herman Jansen, 
Stef Bruggeman, ?.

Mei 1981:
Staand van links naar rechts:

Bennie Ebbers, Peter Berentsen, 
Andre ter Maat, Jan Platter, 

Hassan Karay (Karag)
Gehurkt van links naar rechts:
Rudy Hulzing, Bennie Spieker, 

Joop Vester, Frank Felix. 

Mei 1981:
Staand van links naar rechts: Henk Geurkink jr., Sjaak Sieger, Hans Doest, Peter Grooten,
Tonnie Geurkink, Rene Klaver, Henk Stroet.
Gehurkt van links naar rechts: Gerrie Siegers, Gerrit Bouwmeester, Theo van Druten, 
Henkie van Druten, Jaap Jansen.

GROLSE BOYS IN HET DIAMANT... 
BEKEND IN GROLLE EN IN HET HELE LAND

VANWEGE HUN SPORTIVITEIT

EN GROTE ZELFWERKZAAMHEID

IN DE WINTERSTOP SLAAN ZE ZICH NIET UIT HET VELD

MAAR WORDT MENIG KERSTBOOM RONDBESTELD

DE BEGELEIDING VAN DE VOETBALJEUGD

DOET HEEL GROLLE DEUGD

DE JONGENS VAN ROOD-WIT:

EEN CLUB WAAR NOG STEEDS PIT IN ZIT! 

Profi ciat, Willy Lansink
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De heren zijn het gewend. Het donker is al gevallen over het Wilgen-
park en Henk Geurkink Sr. en Peter Grooten zijn nog steeds aan-
wezig. Maar aan die lange avonden bij de club lijkt langzaam een 
einde te komen. Volgend seizoen nemen ze gas terug. De voorzit-
ter en vice-voorzitter zijn al tientallen jaren actief als speler, vrijwil-
liger en bestuurslid bij de vereniging. Waarom? Die vraag blijkt las-
tig te beantwoorden. Maar als Henk en Peter beginnen over Grolse 
Boys is het duidelijk. Grolse Boys zit in het bloed, in het hart, overal.

Grolse Boys kent Henk voornamelijk als 
voorzitter. Wat ook niet zo vreemd is als je 
al bijna zeventien jaar de voorzittershamer 
hanteert. Toch begon ook hij op het veld. 
‘Ik heb wel een tijdje gevoetbald maar een 
echte ster was ik niet. Het eerste elftal heb 
ik nooit gehaald. Begin jaren ’90 werd ik 
door Bennie Klein Gun-
newiek gepolst of ik 
voorzitter wilde 
worden. Er 
volgde 
een 

gesprek waar ook mijn vrouw Toos bij was. 
Dat was een absolute voorwaarde. Toos 
moest er achter staan.’

Peter is inmiddels al weer vierenveertig jaar 
lid van de vereniging. Ook hij heeft wel  ge-
voetbald maar zijn loopbaan als vrijwilliger 

en bestuurder is een stuk langer. 
‘In 1973 ben ik begonnen 

als vrijwilliger bij de 
jeugd. Ik ben 

leider ge-
weest, 

heb in 
het 

jeugdbestuur gezeten. Nu zit ik in het hoofd-
bestuur en ben ik nog scheidsrechter. Henk 
heeft gelijk. Als je levenspartner er niet 
achter staat is het onmogelijk om te doen.’

Eigenlijk kozen ze niet zelf voor Grolse 
Boys. Dat deed het geloof. Maar de liefde 
die opbloeide kwam niet onbewust. Henk 
stapte in toen Grolse Boys in een moeilijke 
periode zat. ‘We moesten fl ink saneren 
om een kloppende begroting te maken. 
De club zocht sponsoren dus mijn eerste 
afspraak als voorzitter was bij Rouwmaat, 
het grondverzetbedrijf. Die naam prijkt nog 
steeds op het shirt van de eerste elftalspe-
lers. Daarnaast hebben we vanaf het begin 
gehamerd op zelfwerkzaamheid.’

De club heeft met voetbal op zaterdag 
een nieuwe toekomst aangeboord. Henk 
beaamt dat die ontwikkeling heel belan-
grijk was. ‘Op een gegeven moment ging 
het hard. Het ledenaantal begon weer te 
groeien en we zagen dat er gewoon meer 
kansen op zaterdag lagen. Er kwamen ook 
goede spelers van buitenaf.’ Peter vult dat 
aan. ‘Er werd al eerder geïnformeerd naar 
zaterdagvoetbal, maar je begint niet aan 
een nieuwe afdeling met dertien spelers.’ 

GROLSE BOYS ZIT IN HET BLOED, HET HART, OVERAL

‘Het is een deel van mijn 
leven geworden. Ik 
weet niet wanneer 

en hoe maar 
Grolse Boys 

laat me 
niet los.’ 
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In al die jaren zijn er heel wat hoogtepunten 
en dieptepunten langs gekomen. Dat hoort 
erbij. Henk hoeft niet lang na te denken. ‘De 
kampioenschappen van zaterdag 1 en de 
bouw van onze kantine. Daar moet ik gelijk 
aan denken. Maar ik vind het huidige suc-
ces van de jeugdafdeling ook een hoogte-
punt. Dieptepunten zijn er natuurlijk ook. De 
fi nanciële problemen toen we begonnen en 
het spelerstekort bij zondag 1. Op het laatst 
reden we op zondagmorgen door Groenlo 
op zoek naar spelers…’

Voor Peter is een lijstje ook zo gemaakt. 
Ook bij hem staat de bouw van de kantine 
hoog. ‘Maar net als Henk wil ik de opmars 
van de jeugd graag noemen. Ook sportief 
gezien. Het aantal kampioenschappen in de 
laatste jaren is niet meer bij te houden. En 
het behalen van de nacompetitie in 2003 
mogen we niet vergeten. Een dieptepunt 
vond ik toch het afscheid van zondag 1. 
En de jaren dat we geen E en F pupillen 
hadden.’

Terugkijkend op al die jaren lijkt er toch een 
klein beetje twijfel te komen. Maar het is 
toch echt mooi geweest. Henk en Peter leg-
gen na dit seizoen hun functies als be-
stuursleden neer. Henk noemt een reden. 
‘Ik heb een prachtige tijd gehad als voorzit-
ter maar ik ben inmiddels 67. Een respec-
tabele leeftijd. Het wordt tijd voor wat nieuw 
bloed. Wij zijn nog mensen van het bellen, 
het wordt tijd voor mensen die ook kunnen 
e-mailen.’

Voor Peter ligt het wat anders. Bij hem 
heeft het voornamelijk met zijn werk te 
maken bij de Grolsch. ‘Ik werk in ploegen-

diensten en nu het bedrijf in Boekelo staat 
moet ik er heel vroeg uit. Dat vind ik geen 
probleem maar als bestuurslid ben je vaak 
‘s avonds laat nog aan het vergaderen. Dat 
gaat je op den duur opbreken.’

Voor een echt afscheid is het wat te vroeg. 
Beide heren blijven actief voor de vereni-
ging en zijn begaan met de opvolging. Peter 
stelt het helder. ‘Grolse Boys is ons leven. 
Dat laten we niet zomaar achter. En als er 
nog geen opvolging is dan bestaat de kans 
dat we nog even blijven zitten. Links en 
rechts zijn we wel mensen aan het polsen 
maar het kost tijd.’

Wat heb je eigenlijk nodig om bestuurslid 
of voorzitter te worden? Henk is erva-
ringsdeskundige. ‘Je moet in ieder geval 
realistisch zijn. Ook op sportief gebied. Als 
je fl auw valt van een 
nederlaag ben je 
niet geschikt. 
Daar-
naast moet 
je sterk in je 
schoenen 
staan, 
mensen 
rekenen 
op je.’

Voor 
de 

toekomst van Grolse Boys zijn beide 
mannen niet bang. Henk ziet het zonnig 
in. ‘Grolse Boys heeft bestaansrecht. Kijk 
maar naar de jeugdafdeling. Met de komst 
van enkele woonwijken in de buurt van het 
Wilgenpark zie ik nog voldoende kansen. 
Daarnaast is het complex ook klaar voor 
de toekomst. Zoals Peter al zei, sommige 
tweedeklassers kunnen er jaloers op zijn.’

Tot slot even terugkomend op die moeilijke 
vraag. Waar komt die liefde voor Grolse 
Boys vandaan? Beide heren wagen een 
poging:

Henk: ‘Tja, als ik al die uren ga tellen dan 
blijkt wel dat ik verenigingsgek ben. Het is 
een hele mooie vereniging. Een klein clubje 
waar het gezellig is, als vrienden onder 
elkaar.’

Peter: ‘Het is een deel van mijn leven 
geworden. Ik weet niet 

wanneer en hoe, 
maar Grolse 

Boys laat me 
niet los.’ 

GROLSE BOYS ZIT IN HET BLOED, HET HART, OVERAL

‘Het wordt tijd voor wat 
nieuw bloed. Voor mensen 
die kunnen e-mailen. 
Wij zijn nog 
mensen van 
het bellen.’
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1978-1979 t/m 1987-1988
3e  GVB 2e  GVB

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-8882-83

3e  GVB
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2e  GVB

83-8480-81 84-85 85-86 87-8886-87

5
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9
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11 1111

1979

1978

Kampioen 1978 - 1979:
Staand van links naar rechts: Trainer Dick Kraster, Jan ter Heide, Tom Wijnen, Janny Firing, 
René Weenink, Nico Kok, Herman van de Wiel, Harry Berendsen, Gerrit Hallers.
Gehurkt van links naar rechts: Dik Weenink, Martin Wagendorp, Jos Tuinte, Kees Weenink, Ron-
nie Kuster, Hans Wagendorp.

Na het behaalde kampioenschap worden de spelers door de grote schare supporters gefelici-
teerd in de kantine. Burgemeester van Schaik brengt ook zijn gelukwensen.

Wie eind jaren ’70 van 
Groenlo naar Beltrum 
fi etst, kan inmiddels zijn 
blik niet meer onttrekken 

aan het heuse sportpark dat Grolse Boys 
met eigen handen heeft gebouwd. Het is 
de trots van de vereniging, de thuishaven 
aan de Slinge, en het wordt groter, mooier 
en moderner. En dat terwijl 
een katholieke plaatsgenoot 
bij de oprichting in 1948 
nog riep: ‘Het duurt toch niet 
langer dan een half jaar!’ Het 
bestuur acht het tijd voor een aansprek-
ende en toepasselijke naam voor het 
sportpark. Er wordt een prijsvraag uitge-
schreven en in 1979 prijkt de naam ‘Het 
Wilgenpark’ bij de ingang.

Sportief gezien gaat het de club voor de 
wind. De stabiele middenmoter uit de 
tweede helft van de jaren ’70 zet in 1979 
de kroon op het werk. Grolse Boys wordt 
kampioen, met zes punten voorsprong 
op Fortuna Winterswijk. De vrienden van 
FC Schanze zijn gekomen om aan te 
moedigen en zien Grolse Boys met 6-0 
winnen van Noordijk 2. Een uitstekend 
begin van het vierde decennium. Niet in 
de laatste plaats voor de nieuwe voorzit-
ter, Dhr. Gierveld, en de nieuwe trainer, 
Dhr. Kraster1. En belangrijker nog, de 
club weet zich te handhaven in de tweede 
klasse. Soms moeizaam, soms in de mid-
denmoot, maar wel tien seizoenen lang.

In 1979 wordt ook Grol kampi-
oen, in de vierde klasse 
K.N.V.B.. En dat nodigt uit tot 
een ‘Wedstrijd der Kampioe-

nen’. De wedstrijd op Den 
Elshof trekt mede dankzij het mooie weer 
veel publiek. Het krachtsverschil is echter 
groot. De mannen van Kraster zijn niet 
opgewassen tegen Grol, de ploeg van 
trainer Harry Notten2. Grol wint met 6-0 en 
is de terechte ‘kampioen van Groenlo’.
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1983

1981
1978

Met het zaalvoetbalteam verloopt het 
minder rooskleurig. In 1979 is degradatie 
uit de hoofdklasse een feit. De club is te 
klein voor voetbal op het veld en in de 
zaal. In 1980 pleit trainer Kraster al om 
geen selectiespelers meer te vragen voor 
het zaalvoetbal. Het gras is belangrijker. 

In het seizoen ‘81-’82 valt het 
doek defi nitief. Het team 
moet zich terug trekken uit 
de competitie.

Van de fusieplannen tussen Grol en 
Grolse Boys, die midden jaren ’70 
voorzichtig op tafel komen, wordt dan 
weinig meer vernomen. De verstandhou-
ding is goed. Er wordt weer een groot 
jeugdtoernooi georganiseerd en in 1981 
wordt de nieuwe kleedaccommodatie 
geopend met een wedstrijd tussen beide 
Groenlose voetbalverenigingen. Er volgen 
meer vriendschappelijke wedstrijden in 
deze periode en het Kampioenschap van 
Groenlo krijgt vorm.

Net als de club de wind mee 
lijkt te hebben, volgt er 
een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis. De verrader-
lijke Slinge neemt in 1983 de 
levens van Wim en Edwin van der Veen. 
Wanneer Edwin een verdwaald schot uit 
de rivier wil halen, raakt hij te water. Zijn 
vader Wim schiet hem te hulp en beide 
verdrinken bij de stuw. De club is aan-
geslagen, voetbal telt even niet meer. 

Het A-elftal wordt in het seizoen 1983-
1984 uit de competitie gehaald omdat 
de senioren te weinig spelers hebben. 
Daarnaast breekt er fi nancieel een 
moeilijke periode aan. Het bestuur besluit 
daarom het vijfendertigjarig jubileum ge-
ruisloos voorbij te laten gaan. Er worden 
maatregelen genomen om de clubkas 
te spekken. De kantine is vanaf 1983 
voor vijftig gulden te huur en er worden 

1981: Achterste rij van links naar rechts: Ronnie Kuster, Peter Kuster, Peter van de Wiel, 
Tom Berendsen, Jaap Voerman, Rene Weenink, Herman van de Wiel, Tristan Zuidinga, Kees 
Weenink, Leo Lankheet, Jos Tuinte, Richard Smit.
Voorste rij van links naar rechts: Jan ter Heide, Nico Kok, Dick Kraster (trainer). 
Vooraan: Tom Wijnen (leider).

1979: Ook Grol is kampioen. Beide teams nemen het tegen elkaar op in een vriendschappelijke 
wedstrijd op den Elshof. Het Kampioenschap van Groenlo begint vorm te krijgen. Op de foto 
staat het elftal van Grol aan de linkerkant, Grolse Boys staat rechts.

In 1976/1977 is naast het jeugdbestuur 
een oudercommissie ingesteld. Deze 
commissie heeft als functie toezicht te 
houden op de jongste jeugd en met name 
het organiseren van allerlei activiteiten, 
waaronder het kampweekend. Na enkele 
jaren neemt het jeugdbestuur deze taak 
weer over. Namen uit die tijd zijn Jan 
Klein Nijenhuis, Arie Bragt, Gerrie te 
Spenke en Elly Oosting. Jan heeft nog 
een aantal jaren de functie van pen-
ningmeester vervuld  in het jeugdbestuur 
en haalde samen met zijn vrouw bij de 
jeugdleden contributie op.

OUDERCOMMISSIE
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1985

1987

Een zaalvoetbalteam van Grolse Boys, februari 1981.

Vijfde elftal 1984:
Staand van links naar rechts: Frits Gierveld, Hans Abbink, Karel Roel, Hans Doest,
Dick Kraster, Rene Klaver.
Gehurkt van links naar recht: Sjaak Wagendorp, Bennie Spieker, Rene Weenink,
Theo van Druten, Jan ter Heide, Toon Bruggeman.

kruisjaswedstrijden georganiseerd om de 
kantineomzet te verhogen. Dhr. Poelhuis 
gaat bij thuiswedstrijden van het eerste 
elftal toegangskaartjes verkopen. 

De maatregelen hebben effect. De kan-
tine-omzet verdubbelt bijna en het be-
stuur, met Dhr. Hagens als nieuwe 
voorzitter, bedenkt telkens nieuwe plan-
nen. Grolse Boys moet zich opnieuw pro-
fi leren in de Groenlose gemeenschap en 

daar slaagt de club goed in. In 
1985 staan er 800 toeschou-
wers op het Wilgenpark te 
kijken naar een wedstrijd 

tussen De Graafschap en een 
combinatie-elftal, Groenlo ‘853. 

We zitten in het decennium van Thatcher, 
Reagan, en Gorbatsjov. De koude oorlog 
loopt op zijn eind, de Compact Disc wordt 
een succes en het internet laat niet lang 
meer op zich wachten. Toch ontkomt 
Nederland niet aan een strikte bezuini-
gingspolitiek. Aan de hand van twee kabi-
netten Lubbers viert het conservatisme 
hoogtij. Maar niet op het Wilgenpark. 
Vernieuwing en verbetering is het doel.

De ideeën blijven komen. En de uitvoe-
ring is soms succesvol en soms niet. Het 
oprichten van een vrouwenelftal blijkt 
tevergeefs (1984) en de vraag van Dhr. 
H. Weenink naar de mogelijkheid van 
zaterdagvoetbal (1987) blijkt nog enkele 
jaren te vroeg. Andere initiatieven werpen 
vooral fi nanciële vruchten af. De kerstbo-
menactie, waarmee de club 
lang geassocieerd zou wor-
den, de Klinkerloop en de 
Sponsorloop brengen een 
aardig zakcentje op. Dat kan 
de club goed gebruiken. Het veertigjarig 
jubileum staat immers voor de deur.

Het seizoen ‘87-’88 staat helemaal in het 
teken van de verjaardag. Dhr. Menting

BOYS NAAR DE BUNDESLIGA

Het derde elftal van Grolse Boys was in de jaren 
‘90 fan van Schalke ‘04. Drie keer werd een 
trip ondernomen naar Gelsenkirchen om een 
wedstrijd bij te wonen. Na de wedstrijd werd in 
café ‘de Kroon’ nog lang nagefeest, hoewel alle 
wedstrijden eindigden in 0-0.

foto links: Henk Ruikers, Frank Beekhuis, Lou Nijhof, Hans Lurvink, Appie Lurvink, Tristan Zuidinga, Hans Levers, Henk Kuster, Gerrit Bouwmeester, Gerrit Hallers, 
Ben ten Asbroek, Peter Berentsen, Paul Hoitink, Jurgen ter Braak, Jos van Uum. De foto is gemaakt door Joop Abbink.
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1987

1988

Begin jaren ‘80:
Staand van links naar rechts: Paul Kuipers, ?, Hans Doest,
Peter van de Wiel, Gerrie Siegers, Peter Grooten.
Gehurkt van links naar rechts: Tom Berentsen, Joop Vester, 
Peter Berentsen, Tonnie Geurkink, Jan Overbeek.

1988: poseren met de beker van Gullit, Rijkaard en van Basten:
Staand van links naar rechts: Mike Zwama, Remco Rouwmaat, Jaap Klein Gebbink,
Richard van Uem, Dalibor Repija.
Gehurkt van links naar rechts: Mark Jansen, Rachid Abkadi, Ivo Zwama.

ontwerpt een nieuw logo dat wordt 
onthuld door Dhr. Pleiter, de zoon van 
de boer op wiens land Grolse Boys haar 
eerste stappen zette. Het programma 
staat vol met jubileumtoernooien en de 
jeugd wordt getraind door FC Twente-
spelers Fred Rutten en Theo Snelders. 
Een combinatie-elftal met spelers van 
Grolse Boys, VIOS en Grol speelt in sep-
tember 1987 tegen FC Twente voor 500 
enthousiaste toeschouwers. Het team, 
samengesteld wordt door trainer Kuster, 
weert zich goed. Het wordt 
2-6. Als toetje komt later 
de beker van Michels, Van 
Basten en Gullit op bezoek.

Het feestelijke jaar wordt afgesloten met 
een receptie en een feestavond bij Hotel 
Meijer. Daar krijgen voorzitter Hagens en 
wedstrijdsecretaris Hallers de K.N.V.B.-
waarderingsspeld vanwege de grote ver-
diensten voor de club. Grolse Boys wordt 
door de diverse sprekers geprezen om 
haar eigen identiteit en de voorbeeldige 
wijze waarop inhoud wordt gegeven aan 
het verenigingsleven. Voorzitter Hagens 
houdt de leden voor om het eigen gezicht 
van Grolse Boys goed te bewaren. 

Maar dat is niet eenvoudig en niemand 
van de aanwezigen weet dat de magere 
periode nog niet voorbij is. Het hechte 
bestuur heeft bewezen zeer strijdvaardig 
te zijn. In donkere en lichte tijden. De 
jaren ‘90 staan voor de deur…

1. DICK KRASTER WAS EEN GELIEFD OEFENMEESTER.
 NA DRIE SEIZOENEN VERTROK HIJ BIJ GROLSE BOYS

 EN KREEG HIJ EEN SPECIAAL AFSCHEIDSFEEST.
2. GROL-TRAINER HARRY NOTTEN WAS ZELF NIET BIJ DE

 WEDSTRIJD. HIJ WAS OP VAKANTIE. JAREN LATER WAS

 HIJ ENKELE SEIZOENEN LEIDER BIJ GROLSE 
 BOYS ZATERDAG 1.
3. DE WEDSTRIJD WERD GEORGANISEERD TER

 GELEGENHEID VAN DE INGEBRUIKNAME VAN

 DE NIEUWE LICHTINSTALLATIE.

GROLSE BOYS TIJDENS CARNAVAL
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers bouwde in het midden van de jaren 
´80 diverse carnavalswagens van Grolse Boys. De groep kiest voor actuele 
thema’s: “Petje Pitamientje”, van de Calvé pindakaas-reclame, “de kantine aan 
banden” naar aanleiding van de vervroegde sluitingstijden voor sportkantines, 

“Koud hè?” van het komische duo Spaan en Vermeegen en “het bierkrat” 
omdat Grolsch een nieuw krat invoerde. Er zaten geen twintig maar nog slechts 
zestien beugelfl essen in één krat. Het waren prachtige wagens. Een enkele 
keer viel een wagen in de prijzen. 
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In 1993 komt een man met een zongebruind gezicht en een opmer-
kelijke tongval op het Wilgenpark. Chris Schrijver, een markante trainer en een 
memorabele persoonlijkheid die alles behalve een passant is gebleken in de 
geschiedenis van Grolse Boys. Op het moment dat Grolse Boys voorzich-
tig het zaterdagvoetbal uit probeert, het begin van een nieuwe toekomst, 
wordt Chris Schrijver aangesteld als trainer van Grolse Boys zondag 1. 

Het ging eigenlijk zoals altijd. Je 
bent beschikbaar en er wordt 
aan de bel getrokken. Voorzit-
ter Henk Geurkink belde me op. 

Ik had er zin in. Het klikte gelijk tussen mij 
en de voorzitter dus we waren er snel uit. 
Maar ook met de groep was er sprake van 
chemie. Mijn eerlijkheid werd gewaardeerd 
en we waren fanatiek. Ik was ook rechtlijnig. 
Schroomde harde maatregelen niet. Zo 
hebben we wel eens een wedstrijd uit-
gespeeld met tien man omdat ik een speler 
die over de schreef ging eraf haalde. 

We hebben een mooie tijd gehad maar het 
verloop in het elftal was te groot. In verband 
met werk en studie was het een komen en 
gaan…In 1994 had ik slechts 13 spelers op 

papier! Dus moesten we in die seizoenen 
regelmatig een beroep doen op B en A 
spelers. In principe een goede zaak maar 
wellicht was het wat te vaak en te veel. 
Het werken met die jonge jongens verliep 
echter super. Die gastjes waren apetrots 
dat ze mee mochten. Ik ging vaak kijken bij 
de jeugd. Daardoor durfde ik het ook aan 
om ze voor de leeuwen te gooien. Niet als 
rechtsbuiten of zo, maar ook gewoon als 
voorstopper of centraal op het middenveld.

Uiteindelijk heeft dat de zondagafdeling 
ook nog even vooruit geholpen. De spelers 
die overgingen naar de senioren kozen 
bijna allemaal voor de zondag, maar de 
spoeling werd erg dun. Er zaten hele goede 
voetballers bij. Ze kenden de spelers en 

de begeleiding en hadden het schijnbaar 
goed naar hun zin. Als ze bij ons invielen 
mochten ze van mij ook fouten maken. 
Van iemand afbranden is niemand beter 
geworden.
 

‘SCHRIJVER IN EEN ECHTE VERENI-
GINGSMAN’ VERTELT VOORZITTER HENK 
GEURKINK, OM ER AAN TOE TE VOEGEN 
DAT DE NIEUWE TRAINER OOK HET FORSE 
POSTUUR GEMEEN HEEFT MET ZIJN 
NAAMGENOOT PIET, EX-DOELMAN VAN 
AJAX EN HUIDIGE TRAINER VAN TOP.

(Henk Geurkink over Chris
Schrijver bij zijn aanstelling in een 

krantenartikel in 1993)

Staand van links naar rechts: Chris Schrijver, Jaap Jansen, Henk Geurkink jr., Ronald Klein Nijenhuis, Matthijs Nienhuis, 
Rudi Nüchter, Wilfried van Vuuren, Hans Lurvink, Bert Hallers, Peter Berentsen.
Gehurkt van links naar rechts: Wayne Marks, Berry Geurkink, Herman Jansen, Gertie Poelhuis, Imre Berki, Richard Smit, 
Leo Lankheet.

MET EEN LACH NAAR HET WILGENPARK
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R
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De oprichting van het zaterdagteam heb 
ik nooit als een bedreiging voor mijn eigen 
team gezien. Het was noodzakelijk. Zo sim-
pel is het. De club had een nieuwe impuls 
nodig.  Van argwaan tussen de jongens 
op zaterdag en de jongens op zondag heb 
ik ook nooit iets gemerkt. Ik was met mijn 
eigen dingen bezig. De selectie werd steeds 
smaller dus het werd steeds moeilijker om 
een goed team op de been te krijgen. Daar 
was ik de hele week druk mee.

Het bestuur heeft het overigens goed 
aangepakt. Er was veel overleg tussen alle 
trainers en leiders. In het begin was dat nog 
even wennen maar daardoor werd 
er wel begrip en respect 
gekweekt. En ik kon 
het heel goed 
vinden met 

Martin Wagendorp. Hij had een vrij brede 
en groeiende selectie zodat hij nauwelijks 
een beroep hoefde te doen op de jeugd. Die 
kon bij ons terecht om te proeven aan het 
grote werk. De samenwerking verliep prima. 
Van concurrentie binnen de club was mijns 
inziens geen sprake.

Kijk, het gaat in de eerste plaats om plezier. 
Plezier in het spelletje. Het zaterdagvoetbal 
stond nog in de kinderschoenen, we zouden 
wel zien wat er zou komen. Als er iemand 
de overstap had willen maken van de 
zondag naar de zaterdag, dan zou hij mijn 
zegen hebben gekregen. Als hij daar geluk-
kiger van wordt…wie ben ik om dat tegen te 

houden. Nee, plezier, daar 
draait het om. Of dat 

nu op zondag of 
op zaterdag is…

Plezier was ook mijn grootste drijfveer. Vier 
seizoenen lang ging ik met een lach op mijn 
gezicht naar het Wilgenpark toe. Natuurlijk 
waren er ook minder leuke dingen. Ik vond 
dat er veel te veel taken op de schouder 
van de trainer rustte. Zoals het verzorgen 
van het trainingsmateriaal. Gelukkig werd 
dit later beter geregeld. Ik weet ook nog dat 
we in het seizoen 1996-1997 maar niet tot 
scoren kwamen. Acht wedstrijden heeft dat 
geduurd…En kansen dat we kregen! De 
regionale pers dook er boven op. 

Terugdenken aan negatieve dingen leidt 
tot niets en doe ik niet graag. Ik denk liever 
terug aan de afscheidswedstrijd van Her-
man van de Wiel tegen NEC en de oefen-
wedstrijd tegen GA Eagles. Of ik denk terug 
aan de spelers die ik getraind heb. Er zaten 
heel wat markante fi guren bij. Mensen die ik 
niet meer zal vergeten. 

Of ik de club gevolgd heb? De kranten 
houden mij op de hoogte. Zo las ik over 
de allerlaatste wedstrijd van zondag 1 in 
2000. Dat vond ik toch wel jammer. Zeker 
nu ik hoor dat er nog maar één team op 
zondag over is. Maar het hoort bij deze tijd. 
Blijkbaar zijn twee zondagverenigingen in 
een plaats met 10.000 inwoners te veel. De 
club is er niet anders van geworden. Grolse 
Boys blijft Grolse Boys. En tegenwoordig 
hou ik gewoon de verrichtingen van het 
zaterdagelftal bij.

Longa’30, SKVW, Erix, Grolse Boys, De 
Hoven en SV Zutphen…Elke club waar 
ik heb getraind heeft zijn eigen charmes 
en overal was er wel iets dat beter kon. 
Dat moet je aan de kaak stellen op de 
juiste manier en op de juiste plek. Daarom 
woonde ik elke vergadering bij en liet ik 
geen rondvraag onbenut. Op die manier 
toonde ik ook mijn betrokkenheid. Het was 
een grote eer om trainer te zijn van Grolse 

Boys. De club paste bij me en ik heb me 
er thuis gevoeld. In goede en slechte 

tijden is het een familie gebleken. Ik 
was geen passant, Grolse Boys 

heeft nog steeds een plekje in 
mijn hart.

MET EEN LACH NAAR HET WILGENPARK
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1988-1989 t/m 1997-1998

3e  GVB2e  GVB 2e  GVB zo 2 GVB zo 2 GVB

eerste elftal zondag eerste elftal zaterdag
zo 6 KNVB en za 4 KNVBza 3 GVB za 3 GVB za 2 GVB

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-9894-95

za 3 GVB

96-9789-90 97-98

zo 2 GVB

94-95 95-96

za 2 GVBzo 2 GVB

95-96

za 3 GVB

93-94

2e  GVB

92-9391-92

2e  GVB

93-94

3e  GVB

90-91

2e  GVB

88-89 97-9896-97

5

9
9 10

11 12

33

1989

1991

1993, het eerste elftal op zaterdag:
Staand van links naar rechts: Sponsor Henk Lammers, Raymond Brockotter, Bennie Ebbers, 
Roy Houben, Arjan Korenromp, Guido Klein Gebbink, Hendrik Warnar, Melvin Oleana, 
Mourat Baran, Jaap Jansen.
Voorste rij van links naar rechts: Roland Garstenveld, Mohammed Taouil, Maikel Wiggers, 
Eef Bakker, Bram Corts, Najib Maouiane, Martin Wagendorp.
Liggend van links naar rechts: Kamil Gorkis en Ouadih Khadoura.

1993: Grolse Boys heeft twee hoofdtrainers. Martin Wagendorp (zaterdag) en 
 Chris Schrijver (zondag).

Grolse Boys heeft het niet 
makkelijk en dat heeft nie-
mand kunnen voorspellen. 
Immers, voetbal is popu-

lairder dan ooit. Oranje wordt Europees 
Kampioen en overal staan kleine jon-
getjes en meisjes te trappelen 
om te voetballen. Toch loopt 
het ledenaantal terug van 
183 in 1986 naar 129 in het 
seizoen ‘89-’90. Helaas eindigt 
ook het avontuur in de tweede klasse.
 
Het bestuur en de leden blijven onver-
minderd trots op het rood-wit-blauw. Er 
wordt gevochten voor betere tijden en een 
fusie is voor het merendeel nog steeds 
niet bespreekbaar. De eigen cultuur en 
historie zijn te waardevol. Grolse Boys 
moet op zoek naar een nieuwe toekomst. 
Alle ledenvergaderingen worden verplicht 
gesteld om spijkers met koppen te slaan.

Gelukkig gaat het in de derde klasse een 
stuk beter met de prestaties. Grolse Boys 
wordt achtereenvolgens derde, vijfde en 
derde. Na het seizoen ‘92-’93 komt de 
club weer terecht in de tweede klasse. 
Geen promotie op sportieve gronden, 
maar eentje die tot stand is gekomen op 
het bureau van de G.V.B.. Er wordt beslo-
ten dat alle standaardelftallen onderdak 
krijgen in de hoofdklasse, eerste klasse 
en tweede klasse. Degradatie uit die 
laatste klasse is niet meer mogelijk.

In 1991 treedt bijna het voltal-
lige bestuur af. Er moet 
wat gebeuren. Tijdens de 
jaarvergadering wordt er een 

simpele maar noodzakelijke 
vraag gesteld: ‘heeft de club nog besta-
ans-recht?’ Het nieuwe bestuur onder 
leiding van voorzitter Henk Geurkink vindt 
van wel. En een contributie-verhoging 
wordt niet als oplossing gezien. Maar wat 
dan wel?
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1989

1995

1993

De oplossing dient zich gelukkig snel 
aan. Eerdere pogingen liepen op niets 
uit maar in 1993 hebben Martin Wagen-
dorp en Jaap Jansen het dan toch voor 
elkaar. Een representatief eerste elftal op 

zaterdag. Het succesverhaal 
gaat gelijk van start. Na 
de eerste berichten in de 
regionale pers melden er 

zich steeds meer voetballers 
aan. Wagendorp en Jansen boren een 
nieuwe bron aan, jonge voetballers die op 
zaterdagavond graag gaan stappen en 
niet op zondag willen voetballen.

Het team, getraind door initiatiefnemer 
Wagendorp, blijkt prima mee te komen 
in de derde klasse. In het eerste seizoen 
wordt een puike derde plaats behaald. 
Een jaar later is het eindelijk weer eens 
feest op het Wilgenpark. De club heeft er 
zestien seizoenen op moeten wachten 
maar de kampioensvlag kan uit. Grolse 
Boys zaterdag 1 wint overtuigend de 
titel met zeven punten voorsprong op 
Doetinchem. De dadendrang stopt daar 
evenwel niet. Er staan telkens weer 
nieuwe goede voetballers aan de poort 
van het Wilgenpark. Het loopt als een 
trein en in 1996 wordt ook 
het kampioenschap in 
de tweede klasse op het 
palmares geschreven. De 
beslissing valt in Eerbeek, 
waar het team gesteund wordt door 
talloze leden. Grolse Boys, zaterdag en 
zondag, blijkt een familie.

De Sovjet Unie valt uit elkaar, in Joego-
slavië woedt een dramatische burgeroor-
log en Irak valt Koeweit binnen. Het lijkt 
allemaal ver van het bed maar de wereld 
wordt door de technologische ontwikkel-
ing steeds kleiner. Internet beleeft zijn 
grote doorbraak en ook mobiele telefonie 
begint halverwege de jaren negentig aan 
een ongekende opmars. Dat allemaal 

Bij het vijftigjarig jubileum spelen beide eerste elftallen één helft tegen de oud-internationals met 
onder andere Edo Ophof, Jos Roossien, Mario Been, Jan Peters, Jan Poortvliet en Theo de 
Jong. Na de wedstrijd gaat de aanwezige jeugd met “Oranje” op de foto.

Achter van links naar rechts: Bart Smeets (trainer), Peter Grooten (leider), Gerard Houben.
Staand van links naar rechts: Sebastijan van Beugen, Achmed Hamdoui, Tudila,
Soufyen el Mourabed, Abdellah el Ahmadi, Sjors Averdonk, Marcel Ebbers, Ruud Smeets.
Gehurkt van links naar rechts: Johan Houben, Maurice Jonker, Arno Harbers, Simon Denie,
Arjan Paf, Dennis Grooten.

VAN CLUBBLAD TOT INTERNETSITE
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1996

1997

KAMPWEEKENDEN VOOR DE JEUGD

De voorpret begint elk jaar al met de 
programmaboekjes die de leiders per-
soonlijk bij de kinderen thuisbrengen. 

Op het Wilgenpark of elders worden de 
kinderen een weekend lang vermaakt 
met allerlei activiteiten: waterspelen, 
voetbalspelletjes, een bonte avond en 
spannende avonturen in het donker. 
Een grote groep enthousiaste vrijwil-
ligers zorgen ervoor dat de kinderen niks 
te kort komen

1994 - 1995: Het eerste kampioenschap van Grolse Boys Zaterdag 1. Trainer Martin Wagendorp 
wordt op de schouders genomen. Gehuld in vlinderdas en colbert wordt dit heuglijke feit gevierd 
in de kantine.

dankzij de sterk opbloeiende wereld-
economie. 

Omtrent een eventuele fusie 
blijft het niet lang stil. Het 
Grolse Boys bestuur voelt 
wel wat voor een samen-

werking en een mogelijke 
fusie. Ook de PvdA fractie is een warm 
voorstander. Volgens hen gaat er te veel 
gemeenschapsgeld naar het onderhoud 
van de accomodaties. Er komt een spe-
ciale commissie1 en de K.N.V.B. begeleidt 
het geheel. Men komt een heel eind. 
In 19962 kiest een meerderheid van de 
leden tijdens een vergadering voor een 
verregaande samenwerking3. 

Drie jaren verstrijken alvorens er een 
openbare hoorzitting komt bij Meijer. De 
leden spreken zich uit en het blijkt dat nog 
steeds niet iedereen zit te wachten op 
een fusie. Maar keren op de ingeslagen 
weg lijkt niet meer te kunnen. De fusie zit 
in april 1999 in een afrondende fase als 
er onverwacht toch een kink in de kabel 
komt. De breekpunten zijn zaken die voor 
de leden en bestuur van Grolse Boys 
zwaar wegen. Zoals de naam, de club-
kleuren, de oprichtingsdatum en de status 
van het zaterdagelftal. Beide verenigingen 
blijven afzonderlijk bestaan. Sommigen 
halen opgelucht adem, anderen zien het 
als een gemiste kans.

Een onbetwist hoogtepunt 
in dit decennium is de bouw 
van de nieuwe kantine. 
Het oude houten clubgebouw 
gaat in mei 1997 tegen de vlakte en op 
dezelfde plaats staat drie maanden later 
al de nieuwe trots van de vereniging. 
Een grote groep vrijwilligers, jong en oud, 
helpt mee. De hele zomer lang. Zodat 
Grolse Boys het nieuwe seizoen kan 
beginnen met een nieuwe huiskamer. Het 
resultaat overtreft alle verwachtingen.
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1998

1997

Staand van links naar rechts: Willy Groot Kormelink (sponsor), Hans Lurvink, Danny Vester, 
Frank Beekhuis, Jurgen te Braak, Jan Platter, Gerrit Dekkers, Henk Hallers, Jaap Jansen, 
Tonny Schartman, Paul Hulshof.
Gehurkt van links naar rechts: Hans Levers, Rudi Nüchter, Jos van Uum, Henk Ruikers,
Uli Borkend, Huub Abbink, Sjaak Wagendorp, Marco Boenders, Raymond Migchielsen.

Een gezellige drukte tijdens de jaarlijkse familiedag. Jong en oud geniet van een barbecue en 
diverse andere activiteiten.

Uiteraard wordt er in die jaren ook nog 
gewoon gevoetbald. In 1996 is er geen 
G.V.B. meer. Er volgt een herindeling 
en alle competities vallen nu onder de 
K.N.V.B. Het zondagelftal speelt in de 
zesde klasse terwijl het elftal op zater-
dag in de vierde klasse wordt ingedeeld. 
Er volgen wedstrijden tegen NEC4 GA 
Eagles, FC Twente5 en, in het kader van 
het vijftigjarig bestaan, tegen het elftal van 

Oud Internationals. Het jubi-
leum wordt afgesloten met 
een fantastische feestavond.

Het zijn tien bewogen en be-
langrijke jaren. Grolse Boys ziet het lede-
naantal, mede dankzij de zaterdagafdel-
ing, huppelend vooruit gaan. Rooskleurig, 
zo kun je de toekomst inmiddels wel 
noemen. Sportief gezien valt er nog wel 
wat te verbeteren. Met name de zonda-
gafdeling ontpopt zich tot een zorgenkind. 
Maar na die moeizame jaren tachtig is 
een positief geluid op zijn plaats. Wat de 
toekomst brengt, weten de rood-witten 
inmiddels, valt toch niet te voorspellen… 

1. DE COMMISSIE BESTOND UIT OUD-VOORZITTER WILLIE

  HAGENS EN HANS ABBINK VAN GROLSE BOYS, DE

 HEREN SCHEINCK EN BOMERS VAN GROL EN DE HEER 
 MULSTEGE NAMENS DE KNVB. VOORZITTER WAS

 WETHOUDER GERRITS. 
2. IN 1996 NAM HENDRIK WARNAR VOOR KORTE TIJD 
 HET VOORZITTERSSCHAP OVER VAN HENK GEURKINK. 
3. BENNIE WEVERS STEMDE TEGEN: ‘ IK KAN MET ROOIE

 VARFE NEET BLAUW SCHILD’REN!’
4. ER WERD AFSCHEID GENOMEN VAN EERSTE ELFTAL

 SPELER HERMAN VAN DER WIEL.
5. IN HET KADER VAN DE OPENING VAN DE NIEUWE 
 KANTINE EN HET AFSCHEID VAN KEEPER GERTIE 
 POELHUIS.

GROLSE BOYS TEGEN BETAALDE CLUBS

Grolse Boys speelde in zijn geschiedenis regelmatig tegen profvoetballers. Soms met elftallen die werden aangevuld met spelers van verenigingen uit de buurt. 

1985 Groenlo ‘85 - De Graafschap 0-6
1987 Grolse Boys - FC Twente 2-6
1995 Grolse Boys - NEC 1-10
1996 Grolse Boys - Go Ahead Eagles 0-7
1997 Grolse Boys - FC Twente 2 1-9
1998 Grolse Boys - Oud-internationals 1-4

Dit jaar zal Grolse Boys, aangevuld met spelers 
van Longa ‘30 en Grol, spelen tegen Heracles/FC 
Twente A1. 
Datum: dinsdag 20 mei 2008, om 19:30 uur.
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Ik keepte waar dat nodig was. Enkele 
seizoenen in het eerste elftal maar daar 
was ik voornamelijk reservekeeper. 
Meer dan tien jaar heb ik met veel 

plezier op de bank gezeten terwijl Gertie 
Poelhuis in het doel stond. Vanaf de jaren 
negentig ben ik leider geworden. Eerst bij 
de jeugd, maar later ook bij de senioren.

In al die jaren heb ik vele kampioenschap-
pen meegemaakt. Zowel bij de jeugd als bij 
de senioren. De mooiste titel behaalden we 
met het vierde elftal. Alles was al geregeld 
voor het feest. We moesten alleen nog 
winnen bij KSV 5. Het werd 0-0. Met de 
gehuurde bus hebben we toch een rondrit 
door Groenlo gemaakt en in de kantine heb-
ben we feest gevierd alsof de buit al binnen 
was. De week erop wonnen we met 15-0 
van DEO en was het kampioenschap pas 
een feit. Het feest werd nog eens dunnetjes 
overgedaan.

Het kampioenschap met het derde in 2001 

was ook om nooit te vergeten. Grol 1 kon 
die zondag ook kampioen worden maar 
redde het niet tegen Varsseveld. Met de 
platte wagen zijn we toen naar Den Elshof 
gereden…Het werd een gigantisch feest.

EEN SELECT GROEPJE VRIJWILLIGERS 
HEEFT IN IETS MEER DAN DRIE MAANDEN 
TIJD EEN GEHEEL NIEUW CLUBGEBOUW UIT 
DE GROND GESTAMPT. EEN MIJLPAAL IN DE 
GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING…DE 
VRIJWILLIGERS WERKTEN OP ZATERDAGEN 
EN DOORDEWEEKSE AVONDEN HARD AAN 
DE NIEUWBOUW. DE VERENIGING VIERT 
DE OPENING MET EEN WEDSTRIJD TEGEN 
DE TWEEDE SELECTIE VAN FC TWENTE.

(uit het krantenartikel ‘Nieuw 
clubgebouw mijlpaal voor de Grolse 

Boys’, uit 1997) 

Voor verbouwingen en renovaties kwam 
voorzitter Henk Geurkink bij ons terecht. 
Jos van Uum en ik omdat we uit de bouw 

komen en Bennie Wevers omdat hij het 
Wilgenpark op zijn duimpje kende. Hij wist 
alles, deed alles en regelde alles. De bouw 
van de nieuwe kantine in 1997 was ons 
grootste en moeilijkste project. Met name 
door de tijdsdruk. Het gebouw moest klaar 
zijn voor het nieuwe seizoen. De houten 
keet ging in mei tegen de vlakte en in 
augustus moesten we een nieuw dak boven 
ons hoofd hebben.

Die oude kantine was eigenlijk tijdelijk 
bedoeld. Vijf jaar zou hij blijven staan. 
Uiteindelijk heeft hij het twintig jaar volge-
houden. Er zat een deur in met gewapend 
glas, draadglas. Elke dag werd hij meerdere 
keren dicht gegooid. Het is een wonder 
dat het glas nooit gebroken is. Maar vlak 
voor de sloop, toen we deur voor de laatste 
keer achter ons dicht deden, sneuvelde het 
alsnog. Alsof het voorbestemd was…
    
We werkten hard met een fantastische 
groep van zo’n 50 man. Grolse Boys is een 
echte familie. Wie kon droeg een steentje 
bij. De onderlinge band tussen de jonge en 
oudere spelers was super. Het werd een 
geweldige zomer. Maar er was ook stress 
want we hadden alle tijd nodig. Dus we 
werkten ook in het donker in het licht van 
de koplampen van auto’s op de parkeer-
plaats. Ik weet nog dat Japie Jansen tegen 
mij zei ‘Dat metselwerk krijg je nooit meer 
af, ik kom volgende week wel om het dak 
te doen.’ Toen zijn we doorgegaan tot mid-
dernacht, zodat Japie de volgende dag aan 
de slag kon. En hij stond er wel de volgende 
ochtend!

Achteraf hebben we hard gelachen. Zo was 
ik eens twee kratten bier halen bij de slijter 
toen er een enorme hoosbui losbarstte. He-
lemaal niet aan gedacht dat de dakaansluit-
ing tussen de kantine en de kleedkamers 
nog niet dicht was. Toen ik terug kwam was 
de net geplaatste keuken veranderd in een 
zwembad.Gelukkig konden we snel alles 
droog maken en met zeil een nieuwe lek-
kage voorkomen.Peter, Bennie en Jos op de foto in de krant, 1997.

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Toen zijn broer Tom en Ronnie Kuster gingen voetballen bij Grolse Boys, volgde 
Peter Berentsen al snel. De meeste mensen kennen hem als keeper maar hij begon 
ooit als voetballer, bij de A-jeugd, in het seizoen 1977-1978. In zijn ‘voetbalcarrière’ 
heeft hij één keer gescoord. Tegen VIOS, een schot van dertig meter in de kruising. 
Een jaar later stond hij al onder de lat. Sjaak Siegers stopte en Peter keepte al gere-
geld op het veldje voor de Mariakerk. Daar timmerden ze dan zelf een doel, met hout 
van zagerij Nahuis. Als het doel het begaf gingen ze weer nieuw hout halen…

WIE KON DROEG EEN STEENTJE BIJ, JONG EN OUD
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Het resultaat was prachtig, maar de onder-
linge band tussen de vrijwilligers was nog 
veel mooier. Jong en oud hielp mee. Dat was 
prachtig om te zien. We hebben het helemaal 
zelf gedaan en daar mogen we echt trots op 
zijn. Met zijn drieën hebben we verschillende 
projecten op het Wilgenpark aangepakt. Bij-
voorbeeld de dug-outs op beide velden maar 
ook de renovatie van de kleedkamers, een 
aantal jaar geleden. In drie dagen heb ik toen 
550 vierkante meter vloer- en wandtegels 
gelegd en geplakt.

Gedurende die verbouwingen was Bennie de 
steun en toeverlaat van Jos en mij. Zonder 
hem hadden we het niet kunnen doen. Het 
was een man die altijd klaar stond voor de 
club. Een Grolse Boys man in hart en nieren. 
Hij kon net zo goed zijn bed op het Wilgen-
park zetten. Een dag na zijn begrafenis 
waren we in het ballenhok om een bal op te 
pompen. Het pinnetje van de ballenpomp 
was afgebroken. Dat zei eigenlijk alles op 
dat moment. Bennie zou dat allang weer 
gemaakt hebben.

Grolse Boys is een prachtige club met 
fantastische mensen. Als ik zie hoeveel werk 
mensen als Monique Kleverwal en Henk 
Geurkink verzetten, dan hoop ik dat er goede 
opvolgers klaar staan. Eigenlijk twijfel ik daar 
niet aan. Als je een rood-wit hart hebt help 
je met plezier mee. Het Wilgenpark is nog 
steeds mijn tweede thuis. Het Grolse Boys 
gevoel wil ik ook meegeven aan mijn zoons. 
Ik heb ze bij hun geboorte gelijk lid gemaakt!  

Zonder Bennie
hadden we het niet 

kunnen doen

WIE KON DROEG EEN STEENTJE BIJ, JONG EN OUD
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

BENNIE WEVERS IS BIJNA 50 JAAR LID GEWEEST 
VAN ZIJN CLUB, GROLSE BOYS. EN HIJ GROEIDE UIT 
TOT EEN VRIJWILLIGER ZOALS WE DIE NU BIJNA NIET 
MEER KENNEN. ZIJN VADER WAS AL BESTUURSLID VAN 
DE VERENIGING WAARDOOR BENNIE GESTIMULEERD 
WERD ZICH OOK IN TE ZETTEN VOOR DE CLUB. ALS 
BESTUURSLID, WEDSTRIJDSECRETARIS, MATERIAALMAN, 
LIJNENTREKKER EN KLUSJESMAN HEEFT HIJ VERSCHRIK-
KELIJK VEEL BETEKEND VOOR DE VOETBALLERS.

ALTIJD EEN SHAGGIE EN FLINK WAT DROGE HUMOR. 
DAT WAS BENNIE. OOK TIJDENS DE KAMPWEEKENDEN, 
WAAR HIJ SAMEN MET ZIJN VROUW WILLY MEEHIELP, 
WAS HIJ VAAK FLINK OP DREEF. ALS IEDEREEN IN BED 

LAG EN DE GRAPJES NOG OVER EN WEER VLOGEN KWAM 
BENNIE OUDERWETS UIT DE HOEK; ‘GOA TOCH SLO-
APEN EN HOL DE LIPPE!’ ZIJN POGING OM DE ANDEREN 
DAARBIJ JALOERS TE MAKEN MET EEN LUXE STRETCHER 
IN PLAATS VAN EEN GEWOON LUCHTBED MISLUKT. AL NA 
VIJF MINUTEN LIGT HIJ ALS EEN HAMBURGER TUSSEN HET 
INGEKLAPTE KAMPEERBEDJE…

BIJ VERBOUWINGEN VOELT BENNIE ZICH GEROEPEN OM 
LETTERLIJK EEN STEENTJE BIJ TE DRAGEN. HET IS IMMERS 
‘ZIJN’ TERREIN. ZIJN GROOTSTE TROTS ZOU OOK ZIJN 
LAATSTE GROTE KLUS ZIJN. DE BOUW VAN DE NIEUWE 
KANTINE. IN FEBRUARI 2004 KOMT AAN ALLES EEN EIND, 
HIJ OVERLIJDT PLOTSELING. 
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1998-1999 t/m 2007-2008
4e  KNVB

eerste elftal zondag eerste elftal zaterdag

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-0801-02

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 02-0399-00

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 03-04 04-05 05-06 06-07 07-0800-0199-00

6

7

7
8 8

99
9

9
10

11

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1999

2000

Het nieuwe clubgebouw na de opening in 1997.

Grolse Boys staat open voor vriendenteams.
Staand van links naar rechts: Hennie Mentink, Dave te Brake, Roy Rensink, David Seijger, Martin 
Eisinga, Niels Hendriks, Thomas Wallerbosch, Sven Breitner, Hein Seijger (leider).
Gehurkt van links naar rechts: Tjiko Wolberink, Niels Nijhuis, Ruben Hemmink, Diederik Corts, ?, 
Pascal van Embden, Bas Wallerbosch, Maurice Koppelman.

Vol vertrouwen gaat Grolse 
Boys richting het nieuwe mil-
lennium. Er is inmiddels een 
tweede elftal op zaterdag en 

de lagere elftallen op zondag pakken met 
regelmaat een titel. Ook de jeugdafdeling 
zit duidelijk in de lift. Met creativiteit en 
doorzettingsvermogen weet het jeugd-
bestuur de pupillen bezig te houden. 
Niet alleen met voetbal, maar met een 
programma voor het hele seizoen, ook in 
de winter.

In december 1999 is Grolse 
Boys voor even wereld-
nieuws. Naast de regio-
nale kranten doen ook De 
Telegraaf, Omroep Gelderland 
en zelfs de Singapore Times verslag over 
het opmerkelijke verhaal van een kapotte 
thermostaat. Er wordt niet gevoetbald 
op het Wilgenpark omdat uit de douches 
gloeiend heet water komt. De voorzit-
ter wordt zelfs in het Engels geciteerd; 
‘There’s a defective part which is very 
hard to fi nd.’ Gelukkig is een week later 
het mankement opgelost. Het verhaal 
gaat echter mee in het collectieve geheu-
gen van de club. 

Zondag 1 heeft problemen. De selectie 
is te smal, het verloop is te groot en de 
jeugd stroomt niet meer door. Daar komt 
bij dat het aanstellen van twee hoofdtrain-
ers zwaar drukt op de begroting van 
de club. Het is eigenlijk onafwendbaar. 
Grolse Boys zet haar geld op de zater-
dagafdeling1. Het seizoen ´99-´00 wordt 
een afscheidstournee. Sommige leden 
valt het zwaar. Gelukkig wordt er waardig 

afscheid genomen. De laatste 
thuiswedstrijd wordt gewon-
nen van Fortuna Winterswijk 
en de allerlaatste wedstrijd 

wordt netjes met 2-2 gelijk 
gespeeld. Dan is het over. Grolse Boys is 
nu een zaterdagvoetbalvereniging.
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1999

2001

2003

Het woord fusie wordt plotseling weer 
in de mond genomen. De gemeente 
zet de verhoudingen op scherp door te 
laten weten ‘wellicht subsidie voor één 
voetbalclub’ te willen verstrekken. Ook het 
feit dat er gezocht wordt naar een nieuwe 
plek voor de tennisvereniging lijkt mee te 
spelen. Oud-voorzitter Willy Hagens2 en 
de huidige praeses Henk Geurkink laten 
via de krant weten dat wat hen betreft het 
boek gesloten is. Het zoveelste proef-
ballonnetje wordt in een vroeg stadium 
doorgeprikt.

Grolse Boys concentreert zich op haar 
eigen zaken en de leden den-

ken mee. In 2001 gaat de 
eerste Grolse Boys-website 
in de lucht, ontworpen door 

Paulus Maessen. De site wordt 
direct een groot succes. Mede dankzij het 
gastenboek dat fungeert als een digitaal 
clubhuis. Twee jaar later lanceert de 
internetredactie3 de inmiddels befaamde 
Grolse Boys Super 12. De hele club is in 
de ban van het spel waarbij de deelne-
mers een team moeten formeren uit alle 
seniorenvoetballers van de club. In de 
kantine gaat het over niets anders meer. 
De tweede editie kent al 139 deelnemers.
  
Het jaar 2003 is memorabel. Er gebeurt 
van alles op het Wilgenpark. Monique 
Kleverwal, kantinebeheerster, wordt 
gekozen tot de eerste Vrijwilliger van 
het Jaar, de kantine krijgt een mooie 
beoordeling in de Tubantia4, er wordt 
weer een poging ondernomen om een 
dameselftal van de grond te 
krijgen en de kleedkamers 
worden vernieuwd.

Maar het absolute hoogtepunt 
van 2003 is natuurlijk het behalen van de 
periodetitel in de vierde klasse. Het team 
van trainer Raimond van der Heiden kent 
een geweldige tweede seizoenshelft. 

Het eerste elftal op de foto bij hoofdsponsor Rouwmaat, 2002.

Zelfwerkzaamheid op het Wilgenpark. Vele handen maken licht werk.

GROLSE BOYS SUPER TWAALF
Het enerverende Grolse Boys Super Twaalf-spel werd in 
2003 geintroduceerd. Bij dit spel stellen de deelnemers 
een team samen uit alle seniorenvoetballers van Grolse 
Boys. De twaalfde man in het team is de coach. Zowel 
de coach als de spelers kunenn elke week punten 
verzamelen voor het klassement. 

Naast enkele hilarische teamnamen levert het spel veel 
spanning en commotie op. In de kantine, kleedkamer en 
op het veld wordt nergens anders meer over gesproken.
Bart Smeets wint de eerste editie met zijn team 
“Cactussap”. De eerste bekerwinnaar is het team “De 
werkpaarden” van Dennis Nüchter.
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2003

2004

Prachtig weer tijdens het kampweekend in 2006. Het weekend staat geheel in het teken van het 
Wereldkampioenschap voetbal in Duitsland. 

De sfeer is goed, de ploeg is op elkaar 
ingespeeld en stijgt in som-

mige gevallen boven zichzelf 
uit. De nacompetitie is een 
toetje waar de vereniging 

lang naar gesmacht heeft. En 
wat voor een toetje! Er volgen wedstrijden 
die onvergetelijk zijn. In het duel met 
Zelos spelen waterplassen en een man 
met een zwabber een hoofdrol. Na een 
krankzinnig duel in Denekamp5 wordt 
zelfs de tweede ronde gehaald. Maar dan 
is de koek op. De jongens lopen op hun 
laatste benen.

Het is geen wonder dat de nieuwjaars-
receptie in januari 2004 een bijzonder 
positieve speech oplevert. De voorzitter 
is zeer verheugd om het hoogste aantal 
leden ooit te melden. De club heeft er 
inmiddels 215. Een half jaar later staat 
dezelfde voorzitter trots bij een 
digitale klok en scorebord 
op het hoofdveld. Mogelijk 
gemaakt door sponsors. Het 
Wilgenpark telt helemaal mee 
in het Achterhoekse voetbal.

Ook buiten het Wilgenpark gaat het al-
lemaal heel snel. We betalen via het inter-
net, worden geïdentifi ceerd middels DNA 
en de mogelijkheden van mobiele telefo-
nie lijken oneindig. Al deze ontwikkelingen 
brengen veel welvaart en voorspoed maar 
kan niet voorkomen dat de spanningen 
tussen bevolkingsgroepen steeds meer 
toenemen. De term terrorisme beheerst 
de media. Grote tegenstellingen gaan 
gelukkig aan Grolse Boys voorbij. 

Grolse Boys beleeft goede tijden. De 
jeugdafdeling groeit als kool, het leden-
aantal stijgt in december 2006 zelfs naar 
250 en er komt in dat jaar onder een 
nieuw dak een nieuwe bestuurs-kamer. 
Met de verwachte toekomstperspectieven 
worden er ook nieuwe wensen op tafel 

In 2002 gaat het café-elftal “Noadost” competitie spelen bij Grolse Boys. Eén seizoen later wordt 
het team als zondag 5 kampioen.

PERIODETITEL EN EEN GEDENKWAARDIGE NACOMPETITIE, 2003
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PRESENTATIEGIDSEN GROLSE BOYS

De aannemer, enkele vrijwilligers en het bestuur poseren in de nieuwe bestuurskamer. In 2006 
vindt een grote verbouwing plaats waarbij ook het dak wordt vernieuwd.

Stijn van Schijndel krijgt in 2006 van Sint en Piet een speciaal shirt. Hij is het 250-ste lid van 
Grolse Boys. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis.

gelegd. Een oefenhoek of een derde veld 
zou zeer welkom zijn en het parkeerprob-
leem wordt al maar groter. Het bestuur zit 
er boven op.

Zes decennia zijn dan inmiddels 
verstreken. Een bewogen 
geschiedenis, met pieken 
en dalen. Een historie die 
wordt gekenmerkt door 
zelfwerkzaamheid en saam-
horigheid, vanaf het speelklaar maken 
van het terrein bij boer Pleiter in 1947 tot 
het vernieuwen van de bestuurskamer in 
2006. Grolse Boys doet het in samen-
werking, jong en oud, met eigen handen. 
Dankzij die eigenschappen kan Grolse 
Boys nog jaren vooruit…
  

1. ER WERD BESLOTEN OM EEN NIEUWE TRAINER VOOR

 DE GROEP TE ZETTEN, GERRIT PUT. FERHAT 
 OZERDOGAN (TRAINER ZONDAG) BEGREEP DIE

 BESLISSING, JAN ESHUIS (TRAINER ZATERDAG) HAD AL

 EERDER BESLOTEN OM TE VERTREKKEN BIJ GROLSE

 BOYS.
2. ‘ZOLANG IK NOG EEN SNIK KAN UITBRENGEN, KOMT ER

 GEEN FUSIE TUSSEN GROLSE BOYS EN GROL’
3. DE INTERNETREDACTIE BESTOND UIT PAULUS 
 MAESSEN EN JASPER DE KINKELDER.
4. ‘SUPER GEZELLIGE KANTINE DIE DE SFEER VAN EEN

 WOONKAMER UITADEMT’
5. EEN 3-0 ACHTERSTAND WERD IN HET LAATSTE HALF

 UUR OMGEBOGEN IN EEN 3-5 OVERWINNING.
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Er moet ergens nog een foto zijn. 
Daar sta ik op met de beker 
die het Nederlands Elftal won 
in 1988. Ik was toen nog geen 

jaar lid van de vereniging. Dat het Grolse 
Boys werd was eigenlijk wel logisch. Peter 
Grooten was mijn buurman en iedereen in 
de buurt van de Schaepmanstraat speelde 
op het Wilgenpark. Lekker dichtbij.

Ik heb een geweldige tijd gehad in de jeugd. 
We hadden een fantastische groep en die 
bleef jaar op jaar bij elkaar. Het doet me 
deugd dat het jeugdbestuur dat principe 
heeft gehandhaafd. Daar komen namelijk 
echte vriendschappen uit voort. Er zijn 
zoveel goede herinneringen. Bijvoorbeeld 
het kampioenschap in de C1 en gekozen 
worden tot voetballer van het jaar…De 
kampweekenden bij de Brammelhoeve 
waar we ‘s nachts naar buiten slopen…Het 
lachen in de A1 met trainer Bennie Olthof…
Een geweldig jaar, we werden kampioen en 
ik scoorde 39 keer…

…HET LEEK EEN 0-0 UITSLAG TE GAAN 
WORDEN. WE SPEELDEN AL 10 MINUTEN IN 
BLESSURETIJD TOEN RANDY KEUNEKAMP 
MET EEN HARD SCHOT DE PAAL RAAKTE. IN 
HET TUMULT DAT DAARDOOR ONTSTOND WIST 
MATHIJS PAF TE SCOREN. DE VREUGDE 
WAS GROOT, SKVW WAS VERSLAGEN…

(uit de Groenlose Gids, 16-10-1997)

Dat ik een talent werd genoemd heb ik 
eigenlijk nooit als druk ervaren. Pas vanaf 
de B1 kreeg ik het gevoel dat ik misschien 
meer met de bal kon dan sommige teamge-
noten. Ik was altijd de jongste van het team, 
keek tegen de anderen op. Maar toen ik 
ouder werd nam de kracht en snelheid toe 
en werd ik steeds gevaarlijker. Op mijn 
zestiende zat ik op de bank bij het eerste. 
Dan besef je wel dat je misschien 

iets over hebt, dat je over bepaalde kwalit-
eiten beschikt waarmee je het eerste elftal 
kunt halen.

Mijn debuut in het eerste kan ik me nog 
goed herinneren. Trainer Ronnie Baten 
kwam naar me toe en vroeg of ik zondag 
op de bank wilde zitten bij 
het eerste. Hij heeft 
het nog netjes met 
mijn vader over-
legd, omdat ik 
zo jong was. 
Vijf minuten 
voor tijd viel ik 
in. Het voelde 
fantastisch, als 
jong broekie op 
dat veld. In het 
rood-wit-blauw. 
Vervolgens ging 
ik bijna elke week 
mee en speelde ik 
geregeld twee 
wedstrijden per 
weekend. 

Het zondagvoetbal 
vond ik toch al-
tijd het mooist. Als 
klein jochie was ik 
al langs de zijlijn 
van het eerste te 
vinden. Uiteindelijk 
heb ik maar één 
volledig seizoen 
bij de senioren op 
zondag gespeeld, 
onder Ferhat Ozerdo-
gan. Het jaar daarop 
was er alleen nog een 
zaterdag eerste 
elftal, 

getraind door Gerrit Put. Tot nu toe heb ik 
van deze trainers het meest geleerd. Maar 
het mooiste moment was het winnen van de 
periodetitel, tijdens het eerste seizoen van 
Raimond van der Heijden. 

Heel Nederland juicht. Oranje wordt in 1988 Europees Kampioen. 
Mathijs Paf is dan zes jaar en meldt zich als lid bij Grolse Boys. Tien 
jaar later maakt hij zijn debuut in het eerste elftal. Toen nog op zondag, 
tegenwoordig op zaterdag. Ooit een talent, een product uit eigen 
jeugd. Nu een ervaren speler, een Grolse Boys-man in hart en nieren. 
En de nieuwe generatie. Een verhaal over clubliefde van een twintiger.

Al die mooie herinneringen, daar doe je het toch voor?

CLUBLIEFDE VAN EEN TWINTIGER
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Nu speel ik met mijn broertje samen in het 
eerste. Dat is super en maakt het bijzonder.  
In de jeugd werd altijd gewezen op de 
verschillen tussen ons. Nu denk ik juist 
dat wij qua voetbal veel op elkaar lijken. 
Alleen heeft Arjan van alles net wat meer, 
voornamelijk meer voetbalinzicht en rust 
aan de bal. Naar mijn mening is hij een 
van de beter voetballers in de selectie. Het 
was voor hem een goede stap om enkele 
seizoenen bij Grol bij te leren.

Het had niet veel gescheeld of ik had in 
de jeugd ook de stap gezet. Veel jongens 
in mijn klas voetbalden bij Grol, toch de 
grote club in Groenlo. Ik had de overschrijv-
ings-papieren al thuis liggen. Mijn ouders 
stonden door omstandigheden niet achter 
deze ontwikkeling. Ik heb er in ieder geval 
nooit spijt van gehad. 

Later, bij de senioren ben ik eens gevraagd 
om bij Reunie te komen voetballen. Maar 
de selecties van zondag en zaterdag waren 
toen net samengevoegd en iedereen was 
onder de indruk van Gerrit Put, de nieuwe 
trainer. De verwachtingen waren hoogges-

pannen. Dat was de reden om te 
blijven.

De verwachtingen werden helaas niet inge-
lost…en dat is eigenlijk te vaak gebeurd bij 
Grolse Boys. Maar toch zie ik de toekomst 
rooskleurig in. Ik zie dat de jeugdafdeling 
de goede weg is ingeslagen en dat er jonge 
en ambitieuze mensen in het bestuur zijn 
gekomen. Ik heb er vertrouwen in. Hopelijk 
breken er over een paar jaar wat jeugdspel-
ers door bij het eerste, er is talent genoeg. 
Dan kunnen we weer een stap vooruit 
zetten. Nu zijn we nog grotendeels afhan-
kelijk van spelers van buitenaf. En laten we 
wel wezen, als je in het tweede rijtje staat in 
de 4e klasse ben je voor een topspeler niet 
erg aantrekkelijk…

Of ik het nog ga mee maken? De derde 
klasse? Ik hoop het. Tegenwoordig woon 
ik in Veenendaal en reis ik twee keer per 
week naar Groenlo om te voetballen. Som-
migen verklaren me voor gek. Maar ik zou 
zo graag nog eens kampioen willen worden 
of promoveren met Grolse Boys. Alleen al 
voor de voorzitter, die altijd voor de spelers 
klaar staat, de trouwe supporters en de vele 
vrijwilligers… 

Ik voel me thuis bij Grolse Boys. De gezel-
ligheid, de vrienden, de verhalen die je met 

de jaren verzamelt…Het toernooi met het 
tweede elftal in Valkenburg waar we de 
beker meenamen en de halve inboedel van 
de kantine meekregen omdat die club werd 
opgeheven…Het kampioenschap 
in de A1 en de zeven kratten 
bier die we aangeboden 
kregen…
Het uitstapje naar Sint 
Pancras, waar Richard 
zonder kruisband de ster-
ren van de hemel danste…
Die herinneringen, daar 
doe je het toch voor?

Grolse Boys A1 kampioen in 1999. Mathijs rechtsboven op de schouders.

CLUBLIEFDE VAN EEN TWINTIGER
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Het hoofdbestuur: 
Staand van links naar rechts: 
Henk Geurkink jr.,
Bert de Hek,
Nico Kok.
Zittend van links naar rechts: 
Peter Grooten,
Henk Geurkink (voorzitter), 
Randy Keunekamp.
Op de foto ontbreekt Mike 
Seijger.

Het jeugdbestuur:
Staand van links naar rechts: 

Gino Kleverwal, 
Randy Keunekamp,

Ivo Zwama.
Zittend van links naar rechts: 

Hendrik Warnar,
Barry Janssen (voorzitter), 

Martin Jansen.

2008
OPRICHTING: 18 MAART 1948
CLUBKLEUREN: ROOD SHIRT, WITTE BROEK EN BLAUWE KOUSEN

ACCOMODATIE: HET WILGENPARK, BELTRUMSEWEG 3A, 7141 VJ, GROENLO, 0544-463266 
POSTADRES: S.V. GROLSE BOYS, P/A REUVEKAMP 16, 7152 GV, EIBERGEN

INTERNET: WWW.GROLSEBOYS.NL

E-MAIL: INFO@GROLSEBOYS.NLC
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B
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Achterste rij van links naar rechts: Richard van Es. Khalid Chaboune, Jaap Jansen (assistent-scheidsrechter, Sasha Milutinovic, Bram Corts.
Middelste rij van links naar rechts: Bart Smeets, Tom Jansen, Tonny Tjoonk (hooftrainer), Willy Groot-Kormelink (elftalleider), Mathijs Paf, 
William van Druten.
Voorste rij van links naar rechts: Danny Ferrol, Dalibor Repija, Holger Braun, Barry Janssen, Niels Rondeel, Slavko Duvnak, Arjan Paf.
Op de foto ontbreken Sander Wijgerink, Ramon Smit en Bennie de Leeuwe.

Achterste rij van links naar rechts: Ramon Janssen, Danny Vester, Imre Berki, Ivo Zwama, Gino Kleverwal.
Middelste rij van links naar rechts: Sander Wijgerink, Sjors Averdonk, Melvin Oleana, Ruud Smeets.
Voorste rij van links naar rechts: Paulus Maessen, Wilco ter Haar, Richard Lorist, Davey Keunekamp, Roy Zwama.
Op de foto ontbreken: Arjan Korenromp, Thomas Denie, Jan de Deugd, Sebastijan van Beugen, Gion Marki, Christiaan Grooten.
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Achterste rij van links naar rechts: Davey Keunekamp, Roy Rensink, Rick Dinkelman, David Seijger.
Middelste rij van links naar rechts: Ouissame Chaboune, Patrick Schartman, Ivo Oostendorp.
Voorste rij vlnr: Rik Willemsen, Mohammed Maouiane, Mike Seijger, Maikel Wiggers.
Op de foto ontbreken Diederik Corts, Rick Spekschoor, Thijs Veltman, Karim van de Zande, Guido Oudejans, Atse Meerman. 

Achterse rij van links naar rechts: Jeroen Schuurmans, Remco Rouwmaat, Ronnie Baten, Frank Harbers.
Middelste rij van links naar rechts: Tonnie Schartman (assistent-scheidsrechter), Eric Schuurmans, Leo Reijrink, Richard Eefting (verzorger), 
Rinie Poelhuis, Hans Schuurmans (leider).
Voorste rij van links naar rechts: Benny Röring, Fons Reijrink, Rick Te Braak, Clemens ten Have, Eric Everink, Huub Tuinte.
Op de foto ontbreken: Randy Keunekamp, Herman Jansen, Serge Ran. 
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2008

C1

Achterse rij van links naar rechts: Daniël Aalders, Thomas van de Wiel, Alfred Land, Martijn van de Wiel, Sander Hermsen.
Middelste rij van links naar rechts: Martin Jansen (leider), Kenan Kurt, Bedri Sogojeva, Gerrit Abbink (trainer/leider), Jan Jansen (leider).
Voorse rij van links naar rechts: Sarmin Hammo, Abdul Saïdi, Mehmet Er, Vincent Warnar, Edin Bicic, Amir Haziri, Maikel Nüchter.
Op de foto ontbreekt: Alen Isho.

Staand van links naar rechts: Rick van Koot (leider), Coen Pleiter, Nick Berentsen, Ria Nüchter (leider), Ab dulah Saïdi, Hemza Alla, Chris-
tian Buiel, Jason van Maanen, Jacco van Koot, Herman Jansen (leider).
Zittend van links naar rechts: Joris Huurneman, Dennis Nüchter, Bob Meijer, Danny Haek, Mats Ottink.
Op de foto onbreken: Jeffrey Firing, Maikel de Paauw, Denice Jansen, Bernd Dorrestijn, Tonny Firing (trainer).
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2008

E1

Achterste rij van links naar rechts: Rutger van Schijndel, Thomas Huurneman, Vincent te Brake, Demis Haek.
Middelste rij van links naar rechts: Barry Janssen (trainer/leider), Stefan Lepping, Danny Willemsen, Donald Haek, Rick de Hek, Jordi van 
Lochem, Paulus Maessen (trainer/leider).
Voorste rij van links naar rechts: Quissame Saïdi, Jorn Groot Zevert, Mergim Bricori, Youri Groot Kormelink, Willem van der Schaaf.

Staand van links naar rechts: Kees Dumoulin (leider), Daan Schuurmans, Sander Dumoulin, Luc Berentsen, Rudi Nüchter (traIner/leider). 
Zittend van links naar rechts: Sallahedin Bouchantouf, Eduardo de Sousa Cavalcante, Kevin Nüchter, Rubel Hammo, Justin Nobes.
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2008

E 2

2008

E3

Staand van links naar rechts: Karel Meijer (leider), Koen Meijer, Niels Tuinte, Teun Kolkman, Wesley Gralike, Angelo Gralike (leider).
Zittend van links naar rechts: Mustafa Er, Harm Poelhuis, Ilyas Albayrak, Jelle Hoog Antink, Thijs de Hek.
Op de foto ontbreken: Tom Jansen (trainer), Arjan Paf (trainer).

Staand van links naar rechts: Daan Ikink, Stijn Jansen (leider), Nick Lenderink.
Zittend van links naar rechts: Alban Sulejmani, Sander Huurneman, Jeffrey Jansen, Stijn van Schijndel.
Op de foto ontbreken: Brian Döring, Bilal Saïdi, Freddy Döring (trainer/leider).
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2008

F 2

Staand van links naar rechts: Gerjan Roekevisch (leider), Joris ten Have, Daan Schuurmans, Jelle Leusink, Luc Tuinte, 
Ronnie Reusink (trainer).
Zittend van links naar rechts: Wout Asschert, Jim Tuinte, Maik Roekevisch, Mike Lenderink, Gijs Kolkman.

Staand van links naar rechts: Mark Luttikholt, Thijs Reinders, Teun Schuurmans, Wout Asschert, Reza Hartemink.
Gehurkt van links naar rechts: Thomas ten Have, Daan Bragt, Jens Gebbink, Amine Kasmi, Max van der Aa, Michel Tuinte (trainer/leider). 
Op de foto ontbreken: Vincent Warnar (trainer), Daniël Aalders (trainer).
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VOOR HET EINDE WISTEN DE BOYS NOG 
2 DOELPUNTEN TE MAKEN, WAARDOOR 
ZIJ MET EEN 5-3 OVERWINNING EN HET 
KAMPIOENSCHAP HUISWAARTS TOGEN.

(Krantenbericht over het eerste 
kampioenschap, in ‘49)

DOOR DE HEER J. WEVERS WERD HET 
NIEUWE CLUBLIED GEZONGEN, TERWIJL 11 
DAMES IN DE KLEUREN VAN DE VOETBAL-
VERENIGING HET JUBILERENDE BESTUUR 

EEN TELEVISIEBAL AANBODEN.

(Verslag van de viering van het
15-jarig bestaan, ‘63)

…WANT VELE JAREN ACHTEREEN HEBBEN 
ZICH DE ELFTALLEN VAN DE BOYS EN NAT-

UURLIJK OOK DE BEZOEKENDE PLOEGEN 
MOETEN BEHELPEN IN EEN GEBOUWTJE 

OPGETROKKEN UIT MATERIAAL, DAT VEEL 
LEEK OP VERPAKKINGSMATERIAAL VAN EEN 

BEKEND GROLS BEDRIJF!

(Over de bouw van een nieuw 
kleedgebouw, 11-11-’65)

LATEN WIJ DE CLUB VAN VRIENDEN EN HET 
KLEINE BROERTJE BLIJVEN.

(Voorzitter Rozijn bij het kampio-
ens-feest, Twentse Courant, ‘72)

ER IS EEN CLUB ONTSTAAN WAARTEGEN 
MET VOLMONDIG ‘JA’ KAN ZEGGEN. U 

HEBT DOOR SAAMHORIGHEID EN IJVER EEN 
GEHEEL EIGEN PLAATS VEROVERD.

(J. Honderslo van de KNVB, tijdens 
het 25-jarig jubileum, ‘73)

HIJ GING HIERBIJ OP DE SCHOUDERS VAN 
HET GEHELE ELFTAL EN WERD ZO NAAR 
DE KLEEDKAMERS GEVOERD WAAR DE 
CHAMPAGNE INMIDDELS KLAARSTOND.

(Trainer Kraster krijgt lof na de 
kampioenswedstrijd, 06-05-’79)

ALS DEZE VRIJWILLIGERS ER NIET WAREN 
GEWEEST, DAN HAD DEZE ACCOMMODATIE 
ER NOG NIET GESTAAN. MISSCHIEN ZOU 
DEZE ER DAN WEL NOOIT ZIJN GEKOMEN.

(Voorzitter Gierveld over de 
realisatie van het nieuwe
kleedgebouw, 03-09-’81)

MAAR BIJ ONS MAG HET ALLEMAAL NIETS 
KOSTEN. WE ZIJN DAAROM ONTZETTEND 

BLIJ MET DE INZET VAN DE LEDEN, OP WIE 
WE ALTIJD KUNNEN REKENEN ALS ER IETS 

MOET GEBEUREN.

(Voorzitter Henk Geurkink in de 
Gelderlander, 21-08-’92)

TIJDENS DE WINTERSTOP WAS HET ECHT 
ZEER GEZELLIG. EEN GOEDE SFEER STAAT 

HOOG BIJ ONS IN HET VAANDEL.

(Zondag 1 speler Richard Smit in 
de Gelderlander, 04-02-’95)

HET OPRICHTEN VAN EEN ZATERDAG-
TAK KAN NATUURLIJK NIET LOS GEZIEN 

WORDEN VAN HET UITGAANSPATROON IN 
GROENLO.

(Martin Wagendorp, na het behalen 
van het kampioenschap met zater-

dag 1, 14-03-’95)
EEN LAATSTE MAN VAN TWINTIG TREF JE 

NIET ZO VAAK. 
MAAR IK WAS VOOR DE DUIVEL NIET 

BANG.

(Herman van de Wiel over zijn 
eerste wedstrijd in zondag 1, 
De Gelderlander, 27-05-’95)

ALS ZE ZONDAG TEGEN NVC WEER ZO 
BELABBERD SPELEN GA IK NAAR HUIS.

(Zondag trainer Schrijver na een 
slechte wedstrijd, 06-10-’95)

ALS HET WEL ZOVER KOMT, ZOU IK ER 
EEN SLAPELOZE NACHT VAN KRIJGEN.

(Zondag 1 speler Bart Smeets over 
een fusie, 14-10-’96)

IK KAN MET ROOIE VARFE NEET

BLAUW SCHILD’REN!

(Bennie Wevers stemt tegen
de fusie tijdens 

de jaarvergadering in ‘96)

EEN GOED SCHOT EN HET HELE GEBOUW 
ZOU IN ELKAAR STORTEN. DAARVOOR WAS 

RONALD KOEMAN NIET EENS NODIG.

(Wilfried van Vuuren over de oude 
kantine, zomer ‘97)

IK GELOOF DAT GROLSE BOYS NU OOK 
MEER KATHOLIEKEN DAN PROTESTANTEN 
TELT. SPORT HEEFT NIETS MET GELOOF 

TE MAKEN.

(Voorzitter Geurkink over de
protestantse beginselen van

de club,  12-03-’98)

AAN HET ONS-KENT-ONS-GEVOEL WORDT 
OP HET WILGENPARK MEER WAARDE 

TOEGEKEND DAN AAN HET PUNTENTOTAAL 
OP DE RANGLIJST.

(Grolse Boys is een vriendenclub, 
De Gelderlander, 20-03-’98)

GROLSE BOYS GAAT HAAR EIGEN WEG, 
MET HAAR EIGEN KLEURRIJKE IDENTITEIT. 
DE UITKOMST VAN DE VERGADERING WAS 

DAT DE SAAMHORIGHEID DIE ER NU IS, 
BASIS IS VOOR EEN LANG BESTAAN, TOT 

VER IN DE VOLGENDE EEUW.

(Fusie is van de baan, artikel in de 
Groenlose Gids, 20-05-’99)

A DUTCH AMATEUR SOCCER TEAM HAS 
CANCELLED TRAINING AND HOME GAMES 

FOR AT LEAST A WEEK BECAUSE ITS 
SHOWERS ARE TOO HOT.

(Grolse Boys zit met een kapotte 
thermostaat, Singapore Times, 

08-12-’99)

GROLSE BOYS HAD AAN EEN PAAR KAN-
SEN VOLDOENDE VOOR ÉÉN PUNT.

(Grolse Boys zondag 1 heeft zijn 
laatste wedstrijd gespeeld, 

08-05-’00)

DE IMMER GOED GEMUTSTE VOORZITTER 
GEURKINK MAALDE ER ECHTER NIET AL TE 
LANG OM. TIJDENS DE WEEMOEDIGE GANG 
NAAR DE KLEEDKAMER KREGEN DE SPEL-

ERS EVENGOED EEN SCHOUDERKLOP.

(Na een nederlaag, krantenartikel 
in de Gelderlander, 29-10-’01)

‘HET IS HIER ALTIJD FEEST!’

(Harry Notten wordt overstemd 
door zingende spelers van het 

tweede als hij een journalist tele-
fonisch te woord staat, 12-05-’03)

DE PLOEG HEEFT DE REPUTATIE EEN 
KILLER TE ZIJN ALS HET ZIJN DAG HEEFT. 
DAAROM KOMT MENIG TEGENSTANDER 

MET DE STAART TUSSEN DE BENEN NAAR 
HET WILGENPARK.

(Uit een interview met trainer Rai-
mond van der Heide, 25-03-’05)

CITATEN EN UITSPRAKEN
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

GB_jub_p30-31-62_Int4_geurkink_Q62   62 1-3-2008   16:21:04



Bingo vind ik maar een fantasie-
loos en saai spel, je kunt beter te-
gen een bal trappen. Maar ik was 
zelf eigenlijk niet zo’n voetballer, 

ik was te wild, maar wel erg sterk en kon 
heel hard schieten. Ik moest het niet van de 
techniek hebben maar van mijn kracht. Men 
riep altijd: Pas op voor die boer! Lang heb 
ik niet gevoetbald, nog wel een jaartje in het 
eerste maar ik heb gewoon lekker een tijdje 
meegelopen.

Mijn vader kocht de boerderij in 1924 van 
de Familie Lasonder, een bekende naam 
in Groenlo. Het was een rijke familie maar 
Lasonder hield nogal van een slok én van 
vrouwen en moest de zeventiende-eeuwse 
boerderij verkopen. Ik ben 
er opgegroeid met 
mijn 3 zusters en ik 
heb het bedrijf 
overgenomen. 
Nu is het 
bedrijf in 
handen van 
mijn zoon 
Herman. 

SPOEDIG KREGEN WE EEN TERREIN TER BE-
SCHIKKING VAN G. J. PLEITER, DAT IN EEN 
VOETBALVELD MOEST WORDEN OMGEZET. 
ER MOESTEN GOAL-PALEN WORDEN GEZET, 
LIJNEN GETROKKEN ENZ., KORTOM ALLER-
LEI WERKZAAMHEDEN DIE VOOR EEN TE 
BESPELEN TERREIN NODIG ZIJN. IN DEZE 
WERKZAAMHEDEN HEBBEN J. WAGENDORP 
SR., J. WAGENDORP JR., J. A. WAGEN-
DORP EN G. H. WAGENDORP EEN HEEL 
GROOT AANDEEL GEHAD. HET WAS ALLEEN 
JAMMER, DAT DIT TERREIN NIET AAN DE 
VEREISTE AFMETINGEN KON VOLDOEN, ALS 
WE IN DE COMPETITIE ZOUDEN SPELEN. IN 
IEDER GEVAL WAREN WE GERED DAARMEDE. 

(uit het jaarverslag 1948)

Ik kan het me nog goed herinneren. 
Dominee Haspels is toen naar 

ons toegekomen om te vragen 
of mijn vader een veld ter 
beschikking wilde stellen. 

Waarschijnlijk op ver-
zoek van de “jongens”. 

Dominee Haspels was 
een autoritair persoon 
en voor die tijd erg 
vooruitstrevend. Hij 
vond dat men niet in 
godsdienstige hokjes 

moest denken 

en dat sport is bedoeld om te verbroederen. 
Die gedachte leefde bij veel Grolse Boys 
mensen. Er liepen ook veel katholieken 
rond bij de club, niet alleen alleen maar 
protestanten. De Migchielsens waren 
bijvoorbeeld katholiek. 

Men was wat huiverig voor het hokjesden-
ken en deze mensen voelden zich daarom 
beter thuis bij de Boys dan bij R.K.V.V. Grol. 
De “P” uit P.S.V. Grolse Boys is daarom ook 
heel snel verdwenen. Zo kwam er ook een 
grotere toestroom van spelers. Er speelden 
zelfs enkele Turken. Tussen Grol en Grolse 
Boys bestond in die tijd een gezonde maar 
sterke rivaliteit. Het was echter nooit vijan-
dig. Later is het allemaal verder afgezwakt. 

Het veld was een stuk weiland dat achter 
onze boerderij lag. De Wagendorps kwa-
men en we hebben het veld moeten maaien 
en de koeiefl atsen er af moeten halen. Er 
zaten kuilen in die we dicht moesten gooi-
en. Ook een oud afvoerslootje moesten we 
dichten. Daar is in de jaren ‘30 een kanons-
kogel gevonden bij de ontginning van het 
land, misschien nog wel van het Belegh 
van Grol. Het was een grote ijzeren kogel, 
zo groot als een kokosnoot ongeveer! Later 
zijn er in de gracht in Groenlo veel meer 
van gevonden en die liggen nu nog bij het 
kanon. Het veld is ook nog heel kort ge-
bruikt door de korfballers en mensen van de 

atletiek. Dat waren alleen dames... met 
mooie benen! 

Het veld is niet lang gebruikt. Nog 
geen jaar volgens mij. Het was in 
de breedte tien meter te klein om-
dat aan één kant een aarden wal 
lag en die was een meter hoger. 

En ze wilden natuurlijk in de 
competitie meedoen. Toen 

zijn ze naar het veld van 
Arfman gegaan. Dat 
was aan de Beltrum-
seweg. Er stonden 

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Johan Pleiter was erbij, dat eerste memorabele jaar. Sterker nog, zijn 
vader stelde het eerste terrein ter beschikking. En hoewel het terrein 
niet geschikt was voor competitievoetbal en dus snel werd verlaten, 
zijn de banden tussen Grolse Boys en de Pleiters immer sterker ge-
worden. Momenteel spelen zijn kleinzoons Maarten en Coen nog bij 
de jeugd. Opa Pleiter woont tegenwoordig in het verzorgingstehuis in 
Beltrum, maar het potje bingo laat hij aan zich voorbij gaan...

KOEIENFLATSEN EN KUILEN; DE BAL MOET ROLLEN
‘Pas op voor 

die boer!’

8
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allemaal wilgen en dus noemde men het 
‘het Wilgenhof’ geloof ik. Er was maar één 
veld en een heel klein houten hokje waar 
we ons konden omkleden. Meestal deden 
we dat bij café Ernst. Daar zit nu ‘het 
Slingehof’. Ernst bracht ons altijd thee in de 
pauze.

Mensen hadden het niet breed in die tijd. 
Zelfs de contributie was voor velen een 
probleem. Het was toch weer iets dat er 
bovenop kwam. In Groenlo hadden de 

mensen voor electriciteit een muntmeter. 
Als het licht uitging moest er een dubbeltje 
of een kwartje in en dan had je weer licht. 
Wij hadden op de boerderij geen electriciteit 
maar benzine- of petroleumlampen. Als bij 
ons het licht uitging moest Theissen weer 
langskomen met zijn schuifkar met bussen 
benzine.

Ik herken ze bijna allemaal op de foto’s. 

Dat is Jan Wagendorp, hij werkte op het 
slachthuis, en deze hier is Van het Hoff, de 
politieman, dat is Ten Dijke de postbode 
en Schimmel, die zat op het kantongere-
cht en was daar conciërge. Volgens mij 
is dat Oosterholt, die was toen groente-
man en had als bijnaam “Ajax”. Dat moet 
Gerrit Hallers zijn, hij was boekhouder. Is 
dat niet Frans Firing en volgens mij moet 
dit Van Delden zijn, allemaal mensen van 
het eerste uur. De Wagendorps, de zoon 
van  Meester van Schaik, Gijs van Schaik, 
Glimmerveen, Hallers, Bert en Bennie van 
Beek, Hendrik ten Dijke, en zo waren er nog 
meer. O ja, Jan te Lintum, die was keeper 
en verloor in een wedstrijd in Aalten bij een 
botsing een paar tanden! 

De foto’s van K.W. zijn te oud. Ik ben wel 
eens wezen kijken bij K.W.. Op een veld 
voorbij de splitsing van de Beltrumseweg 
en de Deventerkunstweg. In de jaren ‘50 
en ‘60 was ik onder de dienst. Ik was zes 
jaar lang oorlogsvrijwilliger in Doetinchem, 
Doesburg en Kampen. We moesten ons 
met grote rijnaken in de IJssel voorbereiden 
tegen de dreiging van de Russen. Ik ben 
door de diensttijd ook niet lang lid geweest 
van de club. 

Waarom ik nooit veel ging kijken bij mijn 
kleinzoons? Ik wilde wel maar er moest 
gewerkt worden. Op de boerderij is er altijd 
werk. Ik ben wel eens geweest, zonder dat 
de jongens het wisten. Als toeschouwer ben 
ik misschien ook wat te fanatiek. Dan zit 
opa maar te schreeuwen langs de kant…

KOEIENFLATSEN EN KUILEN; DE BAL MOET ROLLEN

Het eerste veld van de Grolse Boys zoals het er nu bij ligt. Op de achtergrond de boerderij van 
Pleiter. Aan de rechterkant is de verhoogde wal nog duidelijk zichtbaar. Hierdoor was het veld 
niet breed genoeg om competitiewedstrijden te spelen.

Bij de ontginning van het veld, dat later dienst zou doen als eerste voetbalveld van de Grolse 
Boys, werd halverwege de jaren ‘30 een ijzeren kogel gevonden. Waarschijnlijk is de kogel nog 
uit de tijd van het Belegh van Grol.

De jonge Johan Pleiter in 1949.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1948-1949 t/m 1957-1958
3e  GVB 2e  GVB 1e  GVB1e  GVB2e  GVB2e  GVB3e  GVB

8

8

7

2

4 4
5

3

48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58

1947

Verzuiling, hokjesgeest, 
scheidslijnen, protestanten, 
katholieken, liberalen en 
socialisten… Nederland is na 

de tweede wereldoorlog alles behalve 
eensgezind. Het is dan ook ondenkbaar 
dat een ‘anders denkende’ zich kan 
aansluiten bij een Katholieke vereniging. 
Uit Protestants Christelijke hoek wordt op 
18 maart 1948 een sportvereniging opge-
richt; P.S.V. Groenlo1. Datzelfde jaar wordt 
de naam op verzoek van de voetbalbond 
gewijzigd in P.S.V. Grolse Boys.

Natuurlijk ontstaat een vereni-
ging niet van de één op de 
andere dag. Al in september 
1947 wordt er vergaderd 

over de oprichting van een 
protestantse club, op verzoek van enkele 
jongerenverenigingen2 en de Kerkenraad. 
Er wordt gesproken over atletiek, korfbal 
en voetbal. De vergadering is vrucht-
baar. Uit het gebouw van de Nederlands 
Hervormde Gemeente aan de Noten-
boomstraat komt die avond een voorlopig 
bestuur3. Ook over de naam is dan al 
gesproken…zelfs K.W. passeert de revue.

Een belangrijk persoon rond de oprichting 
van Grolse Boys is de predikant van de 
Nederlands Hervormde Kerk, Dhr. Has-
pels. Hoewel hij het denken in religieuze 
hokjes afkeurt, helpt hij toch mee bij de 
oprichting van de voetbalvereniging. Om-
dat sport verbroedert. De predikant is een 
geliefd man die in zijn leven tot offi cier in 
de Orde van Oranje Nassau wordt be-
noemd, ereburger van Groenlo wordt en 
het Verzetsherdenkingskruis krijgt.

Het voorlopig bestuur gaat aan de slag. 
De leden gaan op zoek naar een geschikt 
sportterrein en er worden trainers gezocht 
voor voetbal en atletiek. Tussen septem-
ber 1947 en maart 1948 speelt P.S.V. 
haar eerste wedstrijden. Deze ‘wilde’ wed-

In de Geldersche Bode van 25 maart 1948 wordt kort melding gemaakt van de oprichting van 
Grolse Boys.

GB_jub_p12-13-14-15_Per1.indd   12 1-3-2008   16:02:27



13

K.W.

rood

groen

onbekend

K.W.

onbekend

onbekend

onbekendonbekend

PSV Grolse Boys
vanaf 1948

wit

zwart

onbekend

Grolse Boys

onbekend

zwart

wit met
zwarte “V”

Grolse Boys
vanaf 1962 - 1963

rood

wit

blauw

wit

Grolse Boys
heden

rood

wit

blauw

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

1949

1948
strijden worden gespeeld 
tegen teams van de politie 
en de douane. Op 18 maart 

1948 sluit de club zich aan bij 
de Geldersche Voetbal Bond en die dag 
wordt gehanteerd als offi ciële oprichtings-
datum. 

De club schiet uit de startblokken. De 
allereerste wedstrijd wordt gewonnen van 
Haarlo en na enkele vriendschappelijke 
wedstrijden op het terrein van Pleiter 
wordt er deelgenomen aan de competitie 
(derde klasse G.V.B.4), in een wit shirt 
en een zwarte broek. Daarvoor wijkt de 
club uit naar het terrein van Arfman aan 
de Beltrumseweg5 dat, in tegenstelling tot 
het eerste veld bij boer Pleiter, wel aan de 
juiste afmetingen voldoet. Op de laatste 
speeldag in dat eerste seizoen wordt het 
eerste elftal kampioen. Neerlandia Boys 
uit Harreveld bijt in het stof en strandt op 
één puntje.

Een goed begin. Volgens het eerste 
jaarverslag ‘heeft onze vereniging wel 
enige bekendheid verworven, niet alleen 
in de stad maar ook ver daarbuiten.’ De 
club begint met 47 leden en ziet dat groei-
en naar 72 in december 1948. Het eerste 
seizoen staan twee seniorenelftallen en 
één juniorenelftal op het veld. Het bestuur 
is ambitieus. Een speciale commissie 
moet er voor zorgen dat het ledenaantal 
blijft groeien. Er is een atletiek- en korfbal-
tak opgericht en mede daardoor stijgt het 
aantal leden naar 118. Helaas daalt de 
animo voor die sporten weer snel…

Het daaropvolgende seizoen 
begint met enige tegenslag. 
Trainer Menger komt om 
onduidelijke reden na drie 
keer niet meer opdagen en omdat 
de spelers niet deelnemen aan de atletiek 
trainingen, ziet het bestuur het somber in. 
‘Het speltempo was te laag en 

Het eerste elftal van de P.S.V. Grolse Boys in het seizoen 1948 - 1949. 
Staand van links naar rechts: H. ten Dijke, R. Wientjes, J. Grooten, H. Glimmerveen, 
B. Wagendorp, K. Schimmel, H. Kuiper.
Gehurkt van links naar rechts: B. van de Beek, Bennie van de Beek, M. Floor, G. van de Hoff.

Staand van links naar rechts: ?, Henk Tenkink, R. Siegers, Bouwmeester, ?, Overbeek.
Gehurkt van links naar rechts: G. Abbink, H. van Delden, G. Wagendorp, Bouwmeester,
 D. Grooten, ?.

DE CLUBTENUES VAN K.W. EN GROLSE BOYS DOOR DE JAREN HEEN
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1950

1952

Kampioenselftal uit 1957:
Staand van links naar rechts: F. Fiering, O. Overbeek, G. Walhof, D. Grooten, W. Willemsen, H. 
van Delden, J. Overbeek, H. van Delden, H. Migchielsen, H. Grooten, T. Migchielsen, H. Hallers, 
E. Bartelink, H. van der Beek, H. Migchielsen, J. Wagendorp. D. Dibbets. 
Gehurkt van links naar rechts: W. Firing, W. Bleumink, K. Poortman, K. Migchielsen,
W. Migchielsen.

De A-junioren, kampioen in 1957.

spelers te stijf…’ Uiteindelijk weet de club 
zich wel te handhaven in de 
tweede klasse, net als de 
volgende zeven seizoenen.

De soms geringe animo 
blijft het bestuur een doorn in het oog. 
In het seizoen ‘50 - ‘51 wordt vol twijfel 
gevraagd ‘Clubgenoten, waar moet dat 
heen?’ Het derde elftal wordt uit de com-
petitie gehaald en trainer Koopmans, die 
voorheen oefenmeester van de atletiek 
afdeling was, bedankt voor de eer omdat 
er te weinig mensen de moeite nemen om 
te trainen. En dan wordt er ook nog met 
maar liefst 18-0 verloren van ’t Woold. 
Toch blijft het bestuur haar leden positief 
benaderen en bemoedigend toespreken. 
Een seizoen later wordt zelfs een prijzen-
kast aangeschaft, terwijl de oogst met één 

medaille en één beker nog wat 
mager is.

Hoewel pas in de midden 
jaren ’60 de scheidslijnen 

tussen de verschillende zuilen minder 
scherp worden in Nederland, komen de 
leden van Grolse Boys al in 1952 met 
een opmerkelijk verzoek. In de geest van 
predikant Haspels, willen zij graag dat de 
letter ‘P’ uit de afkorting P.S.V. verdwijnt. 
Eigenlijk een formaliteit want vanaf de 
oprichting spelen er al katholieken bij de 
club. Niet veel later heet de vereniging 
offi cieel S.V. Grolse Boys. 

Een lidmaatschap van een voetbalclub 
is in de jaren ‘50 niet vanzelfsprekend. 
Nederland is bezig met de wederopbouw 
en dat vraagt veel van het volk. Door 
de geleide loonpolitiek is het niet voor 
iedereen weggelegd om lid te worden van 
een club. Grolse Boys spekt de kas op 
creatieve wijze. Zo wordt er een vrije gift 
gevraagd voor het stallen van de fi ets en 
wordt er met palen en jutezakken een om-
heining gemaakt zodat er entree geheven 

DE LOGO’S VAN GROLSE BOYS, OUD EN NIEUW
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1950

1957

1953

Ledenaantallen S.V. Grolse Boys 1948 t/m 2008 geen gegevens bekend
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kan worden. Toch is er in 
‘52 - ‘53 wel een contribu-
tieverhoging nodig.

Het bestuur hamert voortdurend op saam-
horigheid en plichtsbesef. De trainingsop-
komst valt soms tegen en het is ‘wrang’ 
dat sommige spelers niet komen opdagen 
voor oefenwedstrijden. Daarnaast wordt 
er gevraagd om klachten en bezwaren 
‘in vergaderingen te bespreken en niet 
op straat’. Grolse Boys wil een familie 
worden, met ruimte voor overleg maar 
met duidelijke regels.  

De jaren ’50 kabbelen een beetje voort. 
De club verkeert in rustig vaarwater. 
Het voorstel om de prijzenkast te vullen 
met bekers van K.W. wordt afgewezen 
(‘52-’53), de vraag van leden om nieuwe 
shirts wordt in beraad genomen (‘54-’55) 
en de A-jeugd scoort maar liefst 171 
keer in achttien wedstrijden (‘56-’57). Het 
eerste elftal handhaaft zich in de tweede 
klasse en in 1957 wordt na 
het kampioenschap zelfs 
promotie afgedwongen naar 
de eerste klasse. Een 5-5 
gelijkspel en een 3-2 overwin-
ning tegen K.S.H. uit Harreveld volstaan.

En dan bestaat de club al weer tien jaar 
en mag het zich eersteklasser noe-
men. Het is een zeer succesvol eerste 
decennium. Het wordt gevierd met een 
feestavond bij Hotel de Pelikaan…

1. PROTESTANTSE SPORT VERENIGING

2. HET VOORLOPIG BESTUUR BESTOND UIT BERNARD 
 HALLERS, EDUARD GROOTHUIS, HENDRIK TEN DIJKE,
 HEMMY HALLERS, BERTUS VAN DER BEEK EN JAN

 WAGENDORP. EDUARD GROOTHUIS WERD IN 1948 
 DE EERSTE VOORZITTER VAN GROLSE BOYS. 
3. ZOALS DE C.J.M.V., C.J.V., B.O.G. EN B.O.H.L..
4. GELDERSCHE VOETBAL BOND

5. HET WEILAND VAN FAMILIE ARFMAN LAG OP DE PLEK

 WAAR HET WILGENPARK NU IS. 

Een elftal van Grolse Boys 
omstreeks 1955:
Staand van links naar rechts: 
R. Siegers, W. Willemsen, 
J. Michielsen, B. Walhof, 
L.Doornberg.

Gehurkt van links naar rechts: 
A. Firing, C. Poortman, 
J. Hulsink, Th. Brockotter, 
H. Oosterholt, H. Grooten.

Het voorblad van de ledenlijst, seizoen 1957 -1958. Grolse Boys moet 156 gulden en 75 cent 
afdragen aan de KNVB voor een heel seizoen.
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Gerry van der Veen was van huis uit protestants dus 
het blauw-wit kreeg geen enkele kans. Nog steeds 
niet. Voetbal was nog een echte mannenwereld toen 
zij in 1972 samen met haar echtgenoot het penning-
meesterschap van Grolse Boys op zich nam. Ze bleef 
deze functie bijna twee decennia vervullen. Vanaf de 
keukentafel, af en toe kijkend naar de Grolse gracht, 
vertelt ze het verhaal over een club in nood, over 
vrouwenvoetbal en over een gemiste kans…

Het moet in 1972 zijn geweest. Vol-
gens mij wel. Meneer Domburg, die 
werkte bij het slachthuis, bezorgde 
Grolse Boys een varken. Er werd 

een loterij georganiseerd en mijn man Wim van 
der Veen werd gevraagd om de fi nanciën bij te 
houden. Daarmee is het begonnen. Hij werd 
penningmeester en ik heb hem altijd geholpen. 
Sterker nog, we deden samen het werk. Na het 
overlijden van mijn man, in 1983, heb ik zijn 
plek in het bestuur overgenomen.

Hoe de reacties waren op een vrouw in het 
bestuur? Heel positief. Niemand keek er 
vreemd van op. Ik had een frisse kijk op de 
zaken, oog voor detail. Ik zorgde voor dat 
bloemetje, of een kleine attentie. Dat zien 
vrouwen toch beter dan mannen. Daarom was 
het ook zo leuk dat ik in 1988 een bloemetje 
kreeg, van voorzitter Huijskes van de Grol. We 
waren veel verenigingen voor met een vrouw-
elijk bestuurslid, ook de Grol. Maar ik was toen 
zeker niet de enige vrouwelijke vrijwilliger bij 
de club. Vaak werkten hele gezinnen op het 
Wilgenpark.

…DIE TEVENS VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK 
MAAKTE OM NOG EENS DE GOEDE SAMENWERK-
ING TUSSEN DE BEIDE GROENLOSE VOETBAL-
VERENIGINGEN TE BENADRUKKEN. VERDER HAD 
HUIJSKES VOOR DE DAME IN HET BESTUUR VAN 
GROLSE BOYS, PENNINGMEESTERESSE GERRY 
VAN DER VEEN, EEN BLOEMETJE MEEGEBRACHT.

(‘Grolse Boys voorbeeld voor sport-
verenigingen’; krantenartikel uit 1988 

n.a.v. het veertigjarig bestaan)

Het was een fantastische tijd en we hadden 
een heel hecht bestuur. We woonden bij elkaar 
in de buurt en kwamen bij elkaar over de vloer. 
Het klikte gewoon goed tussen deze mensen. 
Maar het was een zware tijd voor de club. We 
hebben hard gewerkt om het hoofd boven 
water te houden. Alles werd aangepakt en er 
werden telkens nieuwe activiteiten verzon-
nen om geld in het laatje te krijgen. Dat was 
gewoon bittere noodzaak.

Ik herinner me nog de Klinkerloop en de 
Sponsorloop. Dat was een groot succes. 

En natuurlijk de kerstbomen-actie. Een 
gouden vondst. Grolse Boys stond 

jarenlang bekend als de club van 
de kerstbomen. Later haalden 

we zelfs de beker van het EK 
’88 naar Groenlo. Een echte 

HET IS ROOD-WIT, EEN ANDERE KLEUR KOMT ER NIET IN
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stunt. We moesten hem zelf ophalen uit 
Zeist, bij het bondsbureau. Even legitimeren 
en met de beker op de achterbank terug 
naar Groenlo. Volgens mij was Grol toen 
wel een beetje jaloers…

Dat was onze kracht, dat bedenken van 
nieuwe acties. En we hadden vaak de 
primeur in Groenlo. We waren bijvoorbeeld 
ook als eerste met de Grote Clubactie. 
Maar na een paar jaar volgden er meer 
verenigingen en dan droogt het langzaam 
op. Vooral voor en tijdens het jubileumjaar 
in 1988 hebben we heel veel georgani-
seerd. We wilden er een onvergetelijk jaar 
van maken. Volgens mij zijn we daarin ruim 
geslaagd. 

In die tijd hebben we ook geprobeerd om 
het vrouwenvoetbal van de grond te krijgen. 
Maar het ontbrak net aan dat laatste stapje. 
Zelf heb ik ook gevoetbald, altijd op het 
donkere veld, na de mannen. Jos Kuster 
gaf ons training. Competitie zat er niet in, 
daarvoor waren er te weinig speelsters. Dat 
was ook het probleem. Veel meisjes gingen 
toen al naar VIOS om te voetballen. En 
meisjes mochten toen nog niet zoals nu tot 
de A bij de jongens spelen.

In 1991 besloot vrijwel het volledige bestuur 
af te treden. We waren moe gestreden, 
de hele groep stopte ermee. Het was een 
vervelende periode. Maar achteraf gezien 
was het misschien wel nodig, deze ontwik-
keling. Wij hebben de club helpen over-
leven en het bestuur na ons heeft de club 
weer laten groeien. We dienden allemaal 
hetzelfde belang.

Dat ik de eerste en tot nu toe enige vrouw 
ben geweest in het hoofdbestuur zegt mij 
niet zoveel. Ik denk dat er genoeg geschikte 
vrouwelijke kandidaten rondliepen bij de 
vereniging. En nu ook. Maar ze moeten 
natuurlijk wel gevraagd worden. Man of 
vrouw, als vereniging ben je afhankelijk van 
vrijwilligers. Misschien dat sommige man-

nen er toch nog wat moeite mee hebben. 
Of misschien komt het voort uit gewoonte. 
Het is in ieder geval een gemiste kans. Een 
vrouw in het hoofdbestuur zorgt toch voor 
een andere kijk op zaken. Dat kan nooit 
verkeerd.

De toekomst van de vereniging zie ik zonnig 
in. Als ik zie hoeveel sponsoren er al jaren-
lang trouw zijn…Dan moet er toch iets zijn, 
een bepaalde uitstraling. Echt onvoorstel-
baar. Ik vraag me alleen af hoe het gaat als 
de tennisclub moet verhuizen. Waar gaat 
die heen? Naar het Wilgenpark? En wat 
als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid? 
Ach, misschien zie ik nu te veel beren op de 
weg. Grolse Boys mag gewoon niet verlo-
ren gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
leden daar ook voor zullen zorgen.

Ik ben een Grolse Boys-vrouw in hart en 
nieren. Dat gevoel vind ik heel moeilijk 
te omschrijven. Maar het is rood-wit, een 
andere kleur komt er gewoon niet in. Ik heb 
heel veel meegemaakt op het Wilgenpark. 
Vreugde en verdriet. De club blijft me altijd 
bij als een warme familie, waar ik lang deel 
van heb uitgemaakt. Een onvergetelijke 
periode in mijn leven.

HET IS ROOD-WIT, EEN ANDERE KLEUR KOMT ER NIET IN

Ik zorgde voor dat 
bloemetje,

of een kleine attentie. 
Dat zien vrouwen toch 

beter dan mannen.

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

Het Grolse Boys-bestuur in 1988, tijdens het veertigjarig jubileum.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1958-1959 t/m 1967-1968
2e  GVB 3e  GVB 2e  GVB1e  GVB

58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-6862-63

3e  GVB

60-6159-60

1e  GVB

58-59 67-6861-62

2e  GVB

66-6764-6563-64

2e  GVB

65-66

7
8

3

9
9

5

1959

1961

1963

1962-1963: Van links naar rechts: Johan Leukenhaus, Bertie Frenken, Henk Mengerink, 
Dickie Wagendorp, Bennie Wevers, Bennie ter Bogt, Henkie Dekkers, Hans vd Beek, Herman 
Migchielsen, Bennie Wagendorp, Kees Migchielsen.

1962: vlnr: Bernard Houben, Henk Mengerink, Wim Grooten

Het nieuwe 
decennium 
begint op een 
nieuw terrein en 

met een nieuw tenue (1959). Er prijkt 
nu een zwarte V op de borst. Voor de 
spelers is het echter even behelpen. Er is 
geen trainer en de conditie wordt op peil 
gehouden op het industrieterrein omdat 
het veld speelklaar wordt gemaakt. De 
elftalcommissie verdwijnt, de raad van 
wijze mannen die bepaalt welke speler in 
welk elftal speelt. Die taak rust nu op de 
schouders van de trainer, leider en aan-
voerder. Het eerste elftal weet in de 
eerste klasse te blijven. Echter niet voor 
lang. Na vier seizoenen strijdend tegen 
degradatie wordt een lijn naar beneden 
ingezet.

In 1961, het jaar dat de stat-
uten Konink-lijke goedkeu-
ring krijgen, valt het doek. 
Grolse Boys komt slechts 

één punt te kort. Tot groot 
verdriet van de aftredende voorzitter 
Hallers die dan tien jaar de hamer heeft 
gehanteerd. Of de degradatie te maken 
heeft met de tegenvallende trainingsop-
komst is niet duidelijk. In het jaarverslag 
van ‘59-’60 verzucht men: ‘is het zo erg 
om in plaats van zeven avonden maar 
zes avonden per week op de markt rond 
te hangen?’ De waarschuwing is in ieder 
geval aan dovemansoren gericht. In 1962 
volgt degradatie naar de derde klasse.

Het verblijf in de kelder van de G.V.B. 
is gelukkig van korte duur. Dankzij ‘een 
grote dosis geluk’ wordt het eerste elftal 
kampioen, voor het eerst in de 
inmiddels vertrouwde kleur-
en rood-wit (1963). Verras-
send is dat dit gebeurt onder 
leiding van trainer Luikenhuis, 
die ook de degradatie uit de eerste en 
tweede klasse meemaakt. Hij blijkt een 
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1959

1963

1963

1964

1961

Krantenbericht uit 1963.

sterk elftal onder zijn hoede te hebben. 
Bijna wordt het team weer kampioen in 
‘63-’64. Alleen D.V.O.A. en Bredevoort 
zijn net iets sterker. Zo dicht komt Grolse 
Boys nooit meer bij de eerste klasse.

Er moet een nieuwe voorzitter 
gekozen worden in 1961. 
Dhr. Mengerink stelt zich 
kandidaat maar het blijkt 

dat hij reglementair nog niet 
verkiesbaar is1. Een oplossing is echter 
snel gevonden. Dhr. Wevers is bereid om 
voor een korte periode de voorzitters-
hamer ter hand te nemen, wat hij in 1968 
overigens nog eens doet. In 1962 is het 
dan toch de beurt aan Dhr. Mengerink. 

De leden en donateurs worden 
in 1963 door het bestuur 
getrakteerd op een gezellige 
‘contactavond’. De plaatselij-
ke toneelvereniging Momus 
zorgt met het stuk ‘Een matroos gaat 
passagieren’ voor de nodige ontspanning. 
Ook het vijftienjarig bestaan wordt gevi-
erd. Er is een receptie en een feestavond 
bij de Pelikaan. Ter gelegenheid van deze 
gebeurtenis wordt het nieuwe clublied 
gepresenteerd. Jan Wevers heeft het ge-
schreven en Dhr. Abbink heeft het geheel 
van muziek voorzien. Het clublied is nu al 
vijfenveertig jaar ongewijzigd. ‘Rood en 
wit zijn de kleuren van de klub waarvoor 
wij strijden…’

Het zijn de jaren ‘60, de wederopbouw 
wordt als afgesloten beschouwd en de 
lonen stijgen. Er komt weer ruimte om te 
ademen. En om te besteden. De eerste 
wasmachine, koelkast, of televisie doet 

haar intrede. Tijdens de ledenverga-
dering blijft het opvallend stil. 

Er is een voetbalwedstrijd 
op tv…en een jaar later 
blijken de voetbalshirtjes 

verbleekt…

OP HET GROENE GRAS BEN IK IN MIJN SAS,
GAAT MIJN VOETBALSCHOEN HET BRUINE MONSTER STRELEN.

OP HET GROENE VELD VOEL IK MIJ EEN HELD,
ALS ONS ELFTAL WEER EEN WEDSTRIJD DAAR GAAT SPELEN.

AL IS ONS KLUBJE MISSCHIEN OOK WAT KLEIN,
TOCH ZING IK OPGEWEKT STEEDS DIT REFREIN:

ALS DE SCHEIDSRECHTER DAN FLUIT, IS HET DOELTRAPPEN DAN UIT.
EN DE ECHTE WEDSTRIJD GAAT DAN WEER BEGINNEN,

DAN IS ÉÉN DING HEEL VOORNAAM ALLE ELF SPELEN SAAM,
EN DAN ZULLEN WIJ DIE STRIJD WEL WEER GAAN WINNEN.

EN MOCHT DAT DAN EEN KEERTJE NIET ZO ZIJN,
NA AFLOOP ZINGEN WIJ TEZAMEN HET REFREIN.

ROOD EN WIT, ROOD EN WIT,
ZIJN DE KLEUREN VAN DE KLUB

WAARVOOR WIJ STRIJDEN.
ROOD EN WIT, ROOD EN WIT, 

NIET ALLEEN IN LICHT
MAAR OOK IN DONK’RE TIJDEN.

GAAN WIJ TEZAMEN HAND IN HAND VERBONDEN
DOOR DE VRIENDSCHAPSBAND.
ROOD EN WIT, ROOD EN WIT,

‘T IS GROLSE BOYS HOI-HOI WAAR PIT IN ZIT.

EN GAAT ONZE MIDVOOR ER DAN MET DE BAL VANDOOR,
EN LUKT HET HEM DAN NIET EEN GOAL TE MAKEN.

DAN KOMT DE LANGE SPIL EN GEEFT DAT DING EEN PIL,
TEGEN DE PAAL, DAT HET HELE DOEL BEGINT TE KRAKEN,

DAN HOOR JE LANGS DE LIJN,
JONGENS,  JONGENS, ‘T HAD EEN GOALTJE KUNNEN ZIJN.

TOEN WIJ WERDEN KAMPIOEN, GAF IK DIE NAAST MIJ STOND EEN ZOEN,
DIE LIEVE MEVROUW WAS EFFE KOMEN KIJKEN.

MAAR HAAR BUURMAN DIE DIT ZAG, RAAKTE TOEN TATAAL VAN SLAG.
SPRAK: “DIT IS MIJN VROUW, DAAR MAG JIJ ALLEEN NAAR KIJKEN.”

JONGENS, JONGENS EN WAT HADDEN WE TOEN EEN GEIN,
DE HELE SCHARE ZONG TOEN SAMEN HET REFREIN.

Een wedstrijdverslag uit 1961. Grolse Boys 
speelt tegen Breedevoort. In de laatste vijf

minuten weet Grolse Boys een 3-1 
achterstand weg te werken.

CLUBLIED S.V. GROLSE BOYS

Jubileumavond 1963 - Grolse Boys 15 jaar!
Elf dames in de kleuren van de voetbalvereniging bieden het jubilerende bestuur een
televisiebal aan. Voor de muzikale omlijsting zorgen de W-boys, terwijl prof. Herbe Maison uit 
Eefde als humorist en goochelaar optreedt.
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1966

1965

Het ledenaantal blijft deze periode schom-
melen zo rond de 100. Maar de club zit 
niet stil. Er worden allerlei activiteiten 
ontplooid, ook voor de jeugd. Er wordt 
een jeugdinterland tussen West Duitsland 
en Zweden bezocht (‘63-’64), er wordt 
een kermistoernooi georganiseerd2 (‘64-
’65) en het eerste clubblad 
ziet het levenslicht (‘64-’65). 
Het clubblad blijkt helaas 
geen blijvertje. Dat kunnen 
sponsoren als Veld Koeltech-
niek, Café Kras, Slagerij van Geemen 
en Weenink Bloemenmagazijn ook niet 
voorkomen.

Veel belangstelling van de bevolking 
geniet Grolse Boys nog niet. In een 
krantenartikel van oktober 1966 laat 
de voorzitter zich ontvallen dat hij ‘de 
mensen die komen kijken op de vingers 
van zijn twee handen kan tellen.’ Nu is dat 
in het overwegend katholieke Groenlo niet 
zo heel vreemd, maar het brengt wel met 
zich mee dat het geldlaatje matig gevuld 
wordt. Een nieuwe lichtinstallatie staat al 
een tijdje hoog op het verlanglijstje maar 
er is nog niet voldoende geld.

In 1966 vertrekken twee 
leden bij Grolse Boys. Als 
allereerste Grolse Boys-

speler beproeft Sjaak Wagen-
dorp zijn geluk bij een club in het betaalde 
voetbal. Hij gaat spelen bij FC Twente. 
De andere Wagendorp, Bennie, verhuist 
naar Lemmer. Hij wordt het eerste lid van 
verdienste van de club. De naam Wagen-
dorp duikt met grote regelmaat op in de 
geschiedenis van de club. Als voetballers, 
bestuurders en vrijwilligers.

In datzelfde jaar komt er ook een nieuw 
kleedgebouw. Kosten: Fl. 17.000,-. Maar 
nog voordat burgemeester Jansen mid-
dels een aftrap de feestelijk opening kan 

20

Een gedeelte uit de ledenlijst, seizoen 1967 - 1968. Opvallend is dat wekelijks wordt bijgehouden 
in welk elftal de voetballers spelen. 

TIEN VOORZITTERS IN ZESTIG JAAR 
‘48 - ’51: Groothuis
‘51 - ’61: Hallers
‘61 - ‘62: Wevers / Mengerink
‘62 - ‘68: Mengerink
‘68 - ‘69: Wevers / Rozijn
‘69 - ‘76: Rozijn
‘76 - ‘77: Rozijn / van Domburg
‘77 - ‘78: van Domburg
‘78 - ‘84: Gierveld
‘84 - ‘91: Hagens
‘91 - ‘96: Geurkink
‘96 - ‘97: Warnar / Geurkink
‘97 - ‘08: Geurkink

Het hoofdbestuur in 1998.
Staand van links naar rechts: 

Hendrik Warnar,
Paul Hagens,

Henk Geurkink jr.,
Bert de Hek,

Nico Kok.
Zittend van links naar rechts:

Voorzitter Henk Geurkink, 
Peter Grooten.
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1965

1966

1968

Grolse Boys 2 - seizoen 1967-1968.
Staand van links naar rechts: Bertus Meijer (leider), Willy Dekkers, Henkie Mengering, 
Willy Firing, Kees Michielsen, Gerrit Olthof, Tonnie Geurkink.
Gehurkt van links naar rechts: Hennie Meijer, Hans van Beek, Martin Wagendorp, 
Johan Leukenhuis, Herman Leemreise, Henk Ruikes.

verrichten raakt het beschadigd door een 
windhoos, op 13 augustus 1966. Het dak 
belandt in de tuin van de fami-
lie Eijting omdat aannemer 
Roel het nog niet had 
verankerd. Ook de toren van 
de grote Calixtuskerk raakt 
beschadigd. Het kruis wordt er afgerukt. 
Gelukkig kan het toernooi ter ere van 
de opening op een later tijdstip gewoon 
doorgang vinden. Grolse Boys heeft clubs 
als Grol, VIOS en Erix uitgenodigd.

Het tweede decennium blijkt een periode 
van meer bizarre gebeurtenissen. In het 
seizoen ‘67-‘68 spelen het eerste en het 
tweede elftal gebroederlijk in de tweede 
klasse. Maar aan het eind van het sei-
zoen eindigt Grolse Boys 1 als laatste en 
weet het tweede elftal zich te handhaven. 
De K.N.V.B.3 stemt er mee in om het 
tweede elftal te laten degraderen zodat 
Grolse Boys 1 in de tweede klasse kan 
blijven…Een jaar later moet het eerste 
elftal echter alsnog een stapje terug doen. 
De beslissingswedstrijd tegen Diepen-
heim wordt met 1-0 verloren.

Het is dan alweer twintig jaar geleden 
dat predikant Haspels aanklopte bij boer 
Pleiter. De wereld verandert sneller dan 
velen hadden verwacht en Grolse Boys 
draait mee. En hoewel het sportief even 
niet voor de wind gaat wordt de twintig-
ste verjaardag groots gevierd bij hotel 

Meijer. Met een goochelaar, de 
zingende zusjes Te Loeke 
en ‘stemmingsmuziek’ van 
de Evening Stars.

1. WAAROM DHR. MENGERINK IN JULI 1961 NOG GEEN

 VOORZITTER KON WORDEN IS NIET BEKEND.
2. HET KERMISTOERNOOI KENT UITEINDELIJK ELF EDITIES.
3. DE NEDERLANDSE VOETBALBOND WERD IN 1929
 KONINKLIJK.

‘48 - ’49: Menger/Schimmel
‘49 - ’51: Koopmans
‘51 - ‘55: Oosterholt
‘55 - ‘57: Bonowski
‘57 - ‘58: Firing
‘58 - ‘59: Geen trainer ivm
 werkzaamheden terrein
‘59 - ‘60: Geerdes
‘60 - ‘61: Geerdes/Luikenhuis
‘61 - ‘64: Luikenhuis
‘64 - ‘65: Dekkers
‘65 - ‘68: Drent

‘68 - ‘69: Drent/Overbeek
‘69 - ‘70: Geen trainer
‘70 - ‘73: Wessels
‘73 - ‘74: Drent
‘74 - ‘75: Kuster/Nieuwenhuis
‘75 - ‘76: Nieuwenhuis
‘76 - ‘77: Wagendorp
‘77 - ‘78: van Vuuren
‘78 - ‘81: Kraster
‘81 - ‘83: Kreunen
‘83 - ‘84: Bauhaus/Kuster & Zuidinga
‘84 - ‘86: Kraster

‘86 - ‘87: Kuster & Weenink
‘87 - ‘88: Kuster
‘88 - ‘89: onbekend
‘89 - ‘91: Wantia
‘91 - ‘93: Vaneker
‘93 - ‘96: Schrijver (zo) / Wagendorp (za)
‘97 - ‘99: Baten (zo) / Eshuis (za)
‘99 - ‘00: Ozerdogan (zo) / Eshuis (za)
‘00 - ‘02: Put
‘02 - ‘05: Van der Heiden
‘05 - ‘07: Giesen
‘07 - heden: Tjoonk

DE 32 HOOFDTRAINERS BIJ DE GROLSE BOYS VAN 1948 TOT HEDEN

Aspiranten-A 1968-1969:
Staand van links naar rechts: trainer / leider Martin Jansen, Bennie Ebbers, Harm 
Zwerver, Paul Becker, Jan van de Kempe, Gerrit Bouwmeester, Wim Seekles
en René Weenink.
Gehurkt van links naar rechts: Jaap Voerman, Bertie Snijder, Berry van de Beek, 
Herman Pleiter en Janny Firing.
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Zestig jaar Grolse Boys is ook voor 
mij een bijzondere gebeurtenis. Al 
51 jaar ben ik lid van de club. Een 
keuze hadden mijn ouders niet 

want alleen rooms-katholieken mochten in 
die tijd voetballen bij de Grol. Protestanten 
en andersdenkenden kwamen automatisch 
bij de Grolse Boys terecht. In maart 1957 
stond ik als elfjarig jochie voor het eerst 
op het veld. Toen was er alleen een A- en 
B-elftal voor de jeugd. Je mocht namelijk 
pas voetballen vanaf je twaalfde jaar. De 
Aspiranten-A (C-junioren) zijn er pas vanaf 
het seizoen ‘68-’69.
 
Als voetballer 
speel ik twee 
seizoenen 
in het 
eerste 
en 
de 

overige jaren in het tweede elftal. Mijn 
medespelers zijn onder meer Bennie 
Wevers, Hans Wevers, Hans en Dick 
Wagendorp, Bert Schoonebeek en Henk 
‘Bom’ Hallers. Een kantine is er dan nog 
niet; de derde helft wordt gespeeld bij 
hotel/café Pot aan de Borculoseweg, in het 
café zelf of in de keuken. In 1977 beëindig 
ik mijn actieve voetbalcarrière. Het is niet 
meer te combi-neren met mijn gezin, de 
andere voetbalactiviteiten en de muziek-
vereniging waarvan ik ook lid ben. 

Mijn tijd bij de Grolse Boys wordt 
daarna voornamelijk 

ingevuld met 
werkzaam-

heden 
voor de 

jeugd. Daar ligt mijn hart; een functie in het 
hoofdbestuur heb ik nooit geambieerd. De 
jeugd is de toekomst, ook voor Grolse Boys. 
Op mijn vijftiende fl uit ik mijn eerste jeugd-
wedstrijden en twee jaar later leid ik mijn 
eerste wedstrijd bij de senioren. Ik word 
trainer, leider en bekleed diverse functies in 
het jeugdbestuur.

Het aantal activiteiten en functies wordt al 
snel meer en meer. Hulp-Sint of hulp-Piet 
is daar ook een onderdeel van. Ik trainde 
23 jaar de Aspiranten-A en C-junioren, 
nam tien jaar lang deel aan de Gelderse 
spelregelwedstrijden met het A-team. Op dit 
moment maak ik nog steeds deel uit van het 
jeugdbestuur, ben leider van de 
B-junioren en zit nog in de organisatie 
van de kampweekenden. Alles heb ik met 
evenveel plezier gedaan. Het kost de 
nodige inspanning maar de beloning is vele 
malen groter. Ook op sportief gebied. Zo 
terug kijkend heb ik 27 kampioenschap-
pen meegemaakt, van de F-pupillen tot het 
kampioenschap van Zaterdag 2 waar toen 
mijn zoons Mark en Tom in voetbalden.

Het eerste offi ciële jeugdbestuur van Grolse 
Boys wordt in 1973 gevormd tijdens een 
overleg bij Hotel Meijer. Tom Wijnen, Martin 
Wagendorp en ikzelf nemen zitting in het 
dagelijks bestuur. Freddy Wolberink wordt 
algemeen bestuurslid. Het is een hechte 
eenheid en het is de basis voor de ontwik-
keling van de jeugdafdeling binnen de club. 
Tom wordt al snel de drijvende kracht in het 
jeugdbestuur. De zaken zijn altijd perfect 
voor elkaar. Via hem komen we in 1978 
terecht in het Bernadettebos in Neede, waar 
ik mijn eerste kampweekend meemaak. 

Diverse jaren maken we tijdens het 
Pinksterweekend gebruik van 

dit complex. De leiding 
van het Bernadettebos 

moeten we eerst 
overtuigen dat 

we netjes en 

Je herkent hem bijna niet zonder rode voetbaljas. Want Martin Jan-
sen voelt zich het best op het veld, als scheidsrechter, als leider en 
als jeugdbestuurslid. En alles wat hij doet staat in het teken van de 
jeugd. Met veel plezier kijkt hij terug op 51 jaar Grolse Boys. Herin-
neringen aan vervlogen tijden toen de jeugdafdeling nog letterlijk in de 
kinderschoenen stond. Zijn hart gaat sneller kloppen op het Wilgenpark.

22

Vanaf een
eilandje krijg

je niks gedaan
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bekwaam zijn. Dus de centrale keuken 
mochten we het eerste jaar niet gebruiken. 
Het werd dus primitief koken in de schuur, 
één gaspit voor 35 kinderen. Mijn vrouw en 
Tom hebben driftig in die grote bak staan 
roeren voor een smakelijk resultaat. Vanaf 
die tijd gaat mijn vrouw Martine altijd mee. 
Een enkele keer zelfs het hele gezin, ook 
onze dochter Annet. Aankomend jaar wordt 
het de dertigste keer. Nóg een jubileum.

4-5 JUNI, GROENLO VOETBALSTAD…
TWAALF ELFTALLEN ZULLEN OP DE VELDEN 
VAN HET SPORTPARK DEN ELSHOF STRIJ-
DEN OM DE HOOGSTE EER. WANNEER WIJ 
DE NAMEN VAN DE ELFTALLEN ZIEN, MOGEN 
WIJ WERKELIJK SPREKEN VAN EEN ‘INTER-
NATIONAAL JEUGDVOETBALTOERNOOI’. 

(uit het voorwoord in het program-
mablad van het Internationale

Jeugdvoetbaltoernooi ‘Groenlo 700’)

Ook herinner ik me nog de organisatie 
van een internationaal jeugdtoernooi in 
het kader van het 700 jarig bestaan van 
Groenlo, waar Martin Wagendorp en ik bij 
betrokken waren. Op verzoek van de ge-
meenteraad werd samen met S.V. Grol een 
toernooi georganiseerd op 4 en 5 juni 1977, 
met clubs uit Duitsland, België en Neder-
land. S.V. Grol en de Grolse Boys namen 
samen deel onder de naam FC Groenlo. 
De voorbereiding heeft maar liefst een jaar 
in beslag genomen maar het resultaat was 
fantastisch. Je zou dit toernooi kunnen zien 
als de voorloper van het huidige Marveld 
Toernooi.

We hebben ook een mindere periode 
gekend. Bestuursleden voeren hun taak uit 
van achter het bureau waardoor men geen 
juist beeld krijgt van het reilen en zeilen bij 
de jeugd. Nu zit de jeugdafdeling fors in de 
lift. Dat heeft mede te maken met de goede 
begeleiding en de informatie via scholen. 
En gelukkig neemt de betrokkenheid van 
ouders weer toe. Maar het jeugdbestuur 
moet ‘er bovenop’ zitten, we kunnen ons 
geen ‘slapte’ veroorloven, zeker niet in 
deze tijd. Leiders, trainers en bestuursleden 
moeten beseffen dat hun taak discipline 
vereist, want goed voorbeeld doet goed 
volgen. 

In het jeugdbestuur werken we met een 
eigen begroting en een eigen budget, zodat 
we kunnen overzien welke activiteiten gere-
aliseerd kunnen worden. Misschien schept 
dit een zekere afstand tot het hoofdbestuur, 
maar wat van belang is, is de betrokken-
heid die het hoofdbestuur toont richting de 
jeugdafdeling. Ik vind soms dat die wel wat 
groter mag zijn, waardoor de binding van 
de leden met de vereniging ook groter zal 
worden. 

De komende jaren ben ik van plan om een 
stapje terug te doen. Of ik mijn mogelijke 
opvolgers iets mee wil geven? Samenwer-
king en communicatie. Dat is heel belangri-
jk. Voorkom het werken op een eilandje en 
zorg dat je actief met de jeugd bezig bent. 
Dus niet alleen aan de vergadertafel. Ik heb 
als trainer, leider en jeugdbestuurslid mooie 
jaren meegemaakt, maar de eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat die ook niet altijd 

even makkelijk waren. Maar als het goed 
loopt dan geeft je dat een enorm voldaan 
gevoel. 

Ik heb mensen zien opgroeien van pupil tot 
mede-bestuurslid. Ik heb talloze fantast-
ische kampweekenden meegemaakt, waar 
vroegere pupillen leiders waren en waar ik 
heb genoten van het saamhorigheidsge-
voel, tussen de jongste kereltjes en de bijna 
volwassen A-spelers. En ik denk aan al die 
jaren dat ik leider of trainer was van Mark 
en Tom, een heel bijzondere periode. Ik blijf 
deze dierbare herinneringen verzamelen, 
ook na 51 jaar. Ik wens alle leden en met 
name de jeugdafdeling een heel goede 
sportieve toekomst toe. 

Martin Jansen tijdens een Sinterklaasfeest 
voor de jeugd.

Tijdens een rustig moment op het kamp-
weekend in de zomer van 2003 wneemt 
Martin even de tijd om de activiteiten op 
fi lm vast te leggen.

Grolse Boys E1 kampioen, april 1990.
Achter van links naar rechts: Peter Grooten, Martin Jansen, Jacob Zwama.
Voor van links naar rechts: Michel Olthof, Remco Rouwmaat, Christiaan Grooten, 
Richard van Uem, Mark Jansen, Ivo Zwama, Jaap Klein Gebbink, Dalibor Repija.
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1968-1969 t/m 1977-1978
2e  GVB 3e  GVB 3e  GVB2e  GVB3e  GVB 3e  GVB2e  GVB 2e  GVB

6 6
7

8

3 3
2

68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78

1968

1972

C-junioren 1970-1971:
Staand van links naar rechts: Tom Wijnen (leider), Wim Seekles, René Weenink, Gerrit Bouw-
meester, Bertie ter Bogt, Kees Weenink, Bertie Snijder, Tristan Zuidinga (trainer).
Gehurkt van links naar rechts: Jaap Groothuis, Henk van Druten, Janny Firing, Berry van de 
Beek, Harm Zwerver, Bertie Snijder, Bennie Ebbers.

De komende tien jaar verblijft 
het eerste elftal wisselend 
in de tweede en de derde 
klasse. Het lukt de 

club niet om een langdurige 
sportieve groei in te zetten. 
Met het ledenaantal gaat 
het een stuk voortvarender. Zo 
goed zelfs, dat het bestuur, onder leiding 
van de nieuwe voorzitter Rozijn1, zit te 
denken aan een ledenstop. Eén veld is 
simpelweg te weinig ‘en ook de drang 
naar een kantine of iets dergelijks wordt 
steeds groter.’ Daarnaast komt er voor het 
eerst een pupillenelftal op het veld. De 
familie groeit.

Aan de andere kant van Groenlo gaat het 
ook Grol voor de wind. En er is toenader-
ing. Drie spelers van Grolse Boys mogen 
met een elftal van Grol in 1969 aantreden 
tegen het Engels Militair Elftal en er wordt 
gezamenlijk een zaalvoetbalcompetitie 
georganiseerd (‘71-’72). In het seizoen 
‘73-’74 komen de eerste fusieplannen op 
tafel. De rivaliteit, zoals tussen K.W. en 
Grol, is al lang vervlogen…

In 1972 heeft de club weer wat 
te vieren. Er wordt gejuicht 
om het kampioen-schap 
in de derde klasse. En wat 

voor een kampioenschap. 
Het elftal van trainer Wessels heeft na 
16 wedstrijden maar liefst twaalf punten 
voorsprong op Winterwijk 3 en krijgt 
slechts elf treffers tegen. Tonny van 
Schaik schiet het team naar de titel. 
Tijdens de huldiging bij Hotel Kock2 meldt 
burgemeester Jansen dat hij de afstand 
tussen Grolse Boys en Grol steeds kleiner 
ziet worden. Voorzitter Rozijn haast zich 
om te zeggen dat Grolse Boys graag het 
kleine broertje blijft. Tijdens het vijfentwin-
tigjarig jubileum, een jaar later, nuanceert 
hij die uitspraak. Een fusie wordt niet 
uitgesloten3...

Tweede elftal seizoen 1968 - 1969:
Staand van links naar rechts: Willy Firing, Tonny Geurkink, ?, Martin Jansen, Gerrit Hallers, 
Gertie Kuster, Gerrit Abbink, Henny Abbing, Henk Ruikers.
Gehurkt van links naar rechts: Sjaak Wagendorp, Freddy Wolberink, Jan Overbeek, 
Jan Groot Wassink, Hans Bragt, Dick Grooten.
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1968

1975

Het team, met maar liefst drie Wagen-
dorps in de gelederen, kijkt vol vertrou-
wen uit naar de tweede klasse, het niveau 
waar de club thuis hoort. Maar dat blijkt 
tegen te vallen. De clubs in die klasse 
zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd en 
het verschil tussen een derde plaats en 
een achtste plaats is slechts drie punten. 
Grolse Boys heeft echter geen geluk en 
kan geen prominente rol van 
betekenis spelen. In 1975 
maakt het weer de gang 
naar de derde klasse.

Dat neemt niet weg dat de club een eigen 
smoel heeft gekregen en een gezonde 
dosis zelfvertrouwen. Grolse Boys zet 
nadrukkelijk in op de jeugd tijdens deze 
periode. Het eerste jeugdbestuur ziet in 
1973 het levenslicht. Martin Wagendorp is 
voorzitter en dit bestuur laat er geen gras 
over groeien4. Er worden jeugdtoernooien 
georganiseerd, Sinterklaas komt op 
bezoek en in 1975 vindt het eerste kamp-
weekeinde plaats, in samenwerking met 
V.V. Marienvelde. Het jaarlijkse kamp is 
nu nog steeds één van de hoogtepunten 
van het seizoen.

De jaren ’60 en ’70 staan voor vernieu-
wing en progressie. Het is de tijd van 
lang haar, bakkebaarden, zeezenders en 
demonstraties. Kortom, maatschappelijke 
veranderingen volgen elkaar snel op. De 
vrouwenemancipatie kent haar hoogte-
punt en dat zien we langzaam maar zeker 
ook terug in het voetbal. In 1975 zien we 
de dames Oosting en Kuster de pupillen 
trainen. Daarnaast wordt er een spel-
ersraad in het leven geroepen om zo ge-
heel conform de tijdsgeest meer inspraak 
voor de voetballers te creëren.

Tijdens deze roerige jaren houdt het 
bestuur het hoofd koel. Er wordt gehan-
deld. Op 5 februari 1975 wordt het terrein 
eigendom van Grolse Boys en twee 

Sinds 1975 zijn ook vrouwen actief als trainer en leider bij de jeugd. Op deze foto uit 1981 staan 
Heidi en Gerrie te Spenke met een pupillenteam.

AMBITIEUS BOUWPLAN GROLSE BOYS

In 1975 liet Grolse Boys door architect 
C. Staartjes een nieuwe accomodatie 
tekenen. De club wilde het bestaande 
gebouw vervangen door een modern 
opgezet sport- en recreatiecentrum. 
De DACW subsidieaanvraag voor 
het ambitieuze plan werd uiteindelijk 
afgewezen. De vereniging besloot 
in 1977 in eigen beheer een tijdelijk 
houten clubhuis te bouwen. Dit club-
huis zou echter twintig jaar dienst doen.

1973: Grolse Boys viert zijn 25-jarig jubileum. Burgemeester Janssen biedt voorzitter 
Rozijn namens het gemeentebestuur een nieuwe bal aan.
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1975

1976

jaar later worden het tijdelijk bedoelde 
houten clubhuis5 en het tweede veld in 
gebruik genomen. Het realiseren van 
deze wensen heeft nogal wat voeten in 
de aarde, maar het bestuur volhardt. In 
de krant verschijnt zo rond 1975 een alle-
raardigst bericht: ‘Enkele jaren geleden, 

toen de Boys het vijfentwintig-
jarig bestaan vierden, bleek 
duidelijk dat de verenig-
ing een volstrekt eigen 

identiteit bezit en een geheel 
eigen plaats inneemt in de gemeenschap. 
Nu daarnaast het terrein in eigendom is 
verkregen lijkt een verplaatsing naar Den 
Elshof niet meer te verwezenlijken.’

Er heerst een nieuw elan bij Grolse Boys. 
Onder de bevolking wordt huis aan huis 
een brief bezorgd waarin wordt gewezen 
op het belang van de sport in het alge-
meen en de voetbalsport in het bijzonder.  
Grolse Boys biedt de mogelijkheid om 
deze sport ‘zinvol’ te beoefenen. Een 
uniek staaltje marketing voor die tijd. Ook 
de Kannonier, die wekelijks schrijft in de 
Groenlose Gids, spreekt vol lof over deze 
aanpak. De club wil graag leden werven 
onder de Grolse jeugd. De nabijheid 
van enkele nieuwe woonwijken biedt 
perspectief.  

Dat maakt voorzitter Rozijn allemaal nog 
mee. De verslagenheid is groot als hij in 
het seizoen ‘76-’77 plotseling 
komt te overlijden. Het is 
dan het negende seizoen 
dat hij de voorzittershamer 
hanteert. Zijn daadkrachtig 
optreden, als voorzitter van een daad-
krachtig bestuur, heeft ervoor gezorgd dat 
Grolse Boys stevig in de schoenen richt-
ing jaren ’80 stevent. Dhr. van Domburg 
volgt hem op. De accommodatie is er 
helemaal klaar voor, met een nieuwe licht-
installatie en tot in de puntjes opgeknapte 
kleedkamers. 

5 februari 1975.

Kampioen 1971-1972:
Staand van links naar rechts: Trainer Wessels, Martin Wagendorp, Bennie te Broeke, Toon van 
Schaik, Lou Fournier, Gerrit Dekkers, Henk Kuster, Tristan Zuidinga.
Gehurkt van links naar rechts: Sjaak Wagendorp, Henk Ruikers, Henk Weenink, Freddy Wolber-
ink, Paul Groot Kormelink, Tom Wijnen, Hans Weevers, Hans Wagendorp.

ONDERLINGE WEDSTRIJD

Tom Wijnen besloot in mei 1984 te stoppen als voetballer. Dat moment ging niet
geruisloos voorbij. Hij wilde graag nog één keer in of tegen het fameuze kampioen-
schapsteam van 1972 spelen… Er werd heel wat afgebeld en het lukte om het 
team weer bij elkaar te krijgen. Met de gemotoriseerde bakfi ets van Tristan Zuidinga 
en twee versierde platte wagens, werd het gezin Wijnen thuis opgehaald. Onder 
muzikale begeleiding van de Groenlose Burgerharmonie ging de stoet naar het 
Wilgenpark. Het kampioensteam speelde tegen het vijfde elftal, het elftal waar Tom 
op dat moment in speelde. Tien minuten voor de rust kreeg hij door scheidsrechter 
Hulzink de ‘rode kaart’ voorgehouden. Na de wedstrijd volgde een daverend feest. 

Helaas is Tom ons ontvallen in 2007 .
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1976

1977

1978

In 1977 viert Groenlo het 
bezit van 700 jaar stads-
rechten. De bevolking pakt 

het groots aan. Ook Grolse 
Boys en Grol6 dragen bij aan de 

feestvreugde. Er wordt een internationaal 
jeugdtoernooi georganiseerd, verspreid 
over twee dagen, met aansprekende 
deelnemers, waaronder FC Hoogenbos 
uit Brussel, Borussia Dortmund en de 
Graafschap. De Grolse jeugd bundelt de 
krachten als FC Groenlo.

Het derde decennium zit erop. Grolse 
Boys snelt richting de jaren ’80. De 
club leeft, zeker op sociaal gebied. Er 
is zaalvoetbal, gezamenlijk wordt het 
terrein onder handen genomen en er is 
een sportuitwisseling met het Duitse FC 
Schanze uit Etteln. Grolse Boys ontwik-
kelt zich tot een gedegen middenmoter 
in de derde klasse en er zit meer in. 
Maar  de sportieve prestaties zijn niet het 
belangrijkst.

1. DHR. ROZIJN WERD IN 1971 OOK WETHOUDER VAN

 DE GEMEENTE GROENLO.
2. HET KAMPIOENSFEEST VOND PLAATS OP 18 MAART,
 INDERDAAD, DE OPRICHTINGSDATUM.
3. TWEE MAANDEN LATER SPRAKEN DE LEDEN ZICH

 TIJDENS DE JAARVERGADERING UIT TEGEN EEN FUSIE.
4. ANDERE BESTUURSLEDEN WAREN TOM WIJNEN,
 MARTIN JANSEN EN FREDDY WOLBERINK.
5. ER LAGEN PLANNEN VOOR EEN GROOT NIEUW GEBOUW 
 VAN TWEE VERDIEPINGEN MAAR DIE PLANNEN ZIJN

 NOOIT ROND GEKOMEN. HET ‘TIJDELIJKE’ CLUBHUIS

 HEEFT BIJNA TWINTIG JAAR DIENST GEDAAN.
6. HET ORGANISATIECOMITÉ BESTOND UIT MARTIN

 JANSEN  EN MARTIN WAGENDORP VAN GROLSE BOYS 
 EN HANS SCHEINCK EN LESLY VAN DER STEEN

 VAN GROL. 

Mei 1980:
Staand van links naar rechts:
Dick Grooten, Tom Berentsen, 
Robert Overmaat, Wiljo Peters, 
Stefan Izaks, Erik Blankert, 
Henk van Druten.
Gehurkt van links naar rechts:
Ronnie Jansen, Tonnie Firing, 
Tom Kuster, Herman Jansen, 
Stef Bruggeman, ?.

Mei 1981:
Staand van links naar rechts:

Bennie Ebbers, Peter Berentsen, 
Andre ter Maat, Jan Platter, 

Hassan Karay (Karag)
Gehurkt van links naar rechts:
Rudy Hulzing, Bennie Spieker, 

Joop Vester, Frank Felix. 

Mei 1981:
Staand van links naar rechts: Henk Geurkink jr., Sjaak Sieger, Hans Doest, Peter Grooten,
Tonnie Geurkink, Rene Klaver, Henk Stroet.
Gehurkt van links naar rechts: Gerrie Siegers, Gerrit Bouwmeester, Theo van Druten, 
Henkie van Druten, Jaap Jansen.

GROLSE BOYS IN HET DIAMANT... 
BEKEND IN GROLLE EN IN HET HELE LAND

VANWEGE HUN SPORTIVITEIT

EN GROTE ZELFWERKZAAMHEID

IN DE WINTERSTOP SLAAN ZE ZICH NIET UIT HET VELD

MAAR WORDT MENIG KERSTBOOM RONDBESTELD

DE BEGELEIDING VAN DE VOETBALJEUGD

DOET HEEL GROLLE DEUGD

DE JONGENS VAN ROOD-WIT:

EEN CLUB WAAR NOG STEEDS PIT IN ZIT! 

Profi ciat, Willy Lansink
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De heren zijn het gewend. Het donker is al gevallen over het Wilgen-
park en Henk Geurkink Sr. en Peter Grooten zijn nog steeds aan-
wezig. Maar aan die lange avonden bij de club lijkt langzaam een 
einde te komen. Volgend seizoen nemen ze gas terug. De voorzit-
ter en vice-voorzitter zijn al tientallen jaren actief als speler, vrijwil-
liger en bestuurslid bij de vereniging. Waarom? Die vraag blijkt las-
tig te beantwoorden. Maar als Henk en Peter beginnen over Grolse 
Boys is het duidelijk. Grolse Boys zit in het bloed, in het hart, overal.

Grolse Boys kent Henk voornamelijk als 
voorzitter. Wat ook niet zo vreemd is als je 
al bijna zeventien jaar de voorzittershamer 
hanteert. Toch begon ook hij op het veld. 
‘Ik heb wel een tijdje gevoetbald maar een 
echte ster was ik niet. Het eerste elftal heb 
ik nooit gehaald. Begin jaren ’90 werd ik 
door Bennie Klein Gun-
newiek gepolst of ik 
voorzitter wilde 
worden. Er 
volgde 
een 

gesprek waar ook mijn vrouw Toos bij was. 
Dat was een absolute voorwaarde. Toos 
moest er achter staan.’

Peter is inmiddels al weer vierenveertig jaar 
lid van de vereniging. Ook hij heeft wel  ge-
voetbald maar zijn loopbaan als vrijwilliger 

en bestuurder is een stuk langer. 
‘In 1973 ben ik begonnen 

als vrijwilliger bij de 
jeugd. Ik ben 

leider ge-
weest, 

heb in 
het 

jeugdbestuur gezeten. Nu zit ik in het hoofd-
bestuur en ben ik nog scheidsrechter. Henk 
heeft gelijk. Als je levenspartner er niet 
achter staat is het onmogelijk om te doen.’

Eigenlijk kozen ze niet zelf voor Grolse 
Boys. Dat deed het geloof. Maar de liefde 
die opbloeide kwam niet onbewust. Henk 
stapte in toen Grolse Boys in een moeilijke 
periode zat. ‘We moesten fl ink saneren 
om een kloppende begroting te maken. 
De club zocht sponsoren dus mijn eerste 
afspraak als voorzitter was bij Rouwmaat, 
het grondverzetbedrijf. Die naam prijkt nog 
steeds op het shirt van de eerste elftalspe-
lers. Daarnaast hebben we vanaf het begin 
gehamerd op zelfwerkzaamheid.’

De club heeft met voetbal op zaterdag 
een nieuwe toekomst aangeboord. Henk 
beaamt dat die ontwikkeling heel belan-
grijk was. ‘Op een gegeven moment ging 
het hard. Het ledenaantal begon weer te 
groeien en we zagen dat er gewoon meer 
kansen op zaterdag lagen. Er kwamen ook 
goede spelers van buitenaf.’ Peter vult dat 
aan. ‘Er werd al eerder geïnformeerd naar 
zaterdagvoetbal, maar je begint niet aan 
een nieuwe afdeling met dertien spelers.’ 

GROLSE BOYS ZIT IN HET BLOED, HET HART, OVERAL

‘Het is een deel van mijn 
leven geworden. Ik 
weet niet wanneer 

en hoe maar 
Grolse Boys 

laat me 
niet los.’ 
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In al die jaren zijn er heel wat hoogtepunten 
en dieptepunten langs gekomen. Dat hoort 
erbij. Henk hoeft niet lang na te denken. ‘De 
kampioenschappen van zaterdag 1 en de 
bouw van onze kantine. Daar moet ik gelijk 
aan denken. Maar ik vind het huidige suc-
ces van de jeugdafdeling ook een hoogte-
punt. Dieptepunten zijn er natuurlijk ook. De 
fi nanciële problemen toen we begonnen en 
het spelerstekort bij zondag 1. Op het laatst 
reden we op zondagmorgen door Groenlo 
op zoek naar spelers…’

Voor Peter is een lijstje ook zo gemaakt. 
Ook bij hem staat de bouw van de kantine 
hoog. ‘Maar net als Henk wil ik de opmars 
van de jeugd graag noemen. Ook sportief 
gezien. Het aantal kampioenschappen in de 
laatste jaren is niet meer bij te houden. En 
het behalen van de nacompetitie in 2003 
mogen we niet vergeten. Een dieptepunt 
vond ik toch het afscheid van zondag 1. 
En de jaren dat we geen E en F pupillen 
hadden.’

Terugkijkend op al die jaren lijkt er toch een 
klein beetje twijfel te komen. Maar het is 
toch echt mooi geweest. Henk en Peter leg-
gen na dit seizoen hun functies als be-
stuursleden neer. Henk noemt een reden. 
‘Ik heb een prachtige tijd gehad als voorzit-
ter maar ik ben inmiddels 67. Een respec-
tabele leeftijd. Het wordt tijd voor wat nieuw 
bloed. Wij zijn nog mensen van het bellen, 
het wordt tijd voor mensen die ook kunnen 
e-mailen.’

Voor Peter ligt het wat anders. Bij hem 
heeft het voornamelijk met zijn werk te 
maken bij de Grolsch. ‘Ik werk in ploegen-

diensten en nu het bedrijf in Boekelo staat 
moet ik er heel vroeg uit. Dat vind ik geen 
probleem maar als bestuurslid ben je vaak 
‘s avonds laat nog aan het vergaderen. Dat 
gaat je op den duur opbreken.’

Voor een echt afscheid is het wat te vroeg. 
Beide heren blijven actief voor de vereni-
ging en zijn begaan met de opvolging. Peter 
stelt het helder. ‘Grolse Boys is ons leven. 
Dat laten we niet zomaar achter. En als er 
nog geen opvolging is dan bestaat de kans 
dat we nog even blijven zitten. Links en 
rechts zijn we wel mensen aan het polsen 
maar het kost tijd.’

Wat heb je eigenlijk nodig om bestuurslid 
of voorzitter te worden? Henk is erva-
ringsdeskundige. ‘Je moet in ieder geval 
realistisch zijn. Ook op sportief gebied. Als 
je fl auw valt van een 
nederlaag ben je 
niet geschikt. 
Daar-
naast moet 
je sterk in je 
schoenen 
staan, 
mensen 
rekenen 
op je.’

Voor 
de 

toekomst van Grolse Boys zijn beide 
mannen niet bang. Henk ziet het zonnig 
in. ‘Grolse Boys heeft bestaansrecht. Kijk 
maar naar de jeugdafdeling. Met de komst 
van enkele woonwijken in de buurt van het 
Wilgenpark zie ik nog voldoende kansen. 
Daarnaast is het complex ook klaar voor 
de toekomst. Zoals Peter al zei, sommige 
tweedeklassers kunnen er jaloers op zijn.’

Tot slot even terugkomend op die moeilijke 
vraag. Waar komt die liefde voor Grolse 
Boys vandaan? Beide heren wagen een 
poging:

Henk: ‘Tja, als ik al die uren ga tellen dan 
blijkt wel dat ik verenigingsgek ben. Het is 
een hele mooie vereniging. Een klein clubje 
waar het gezellig is, als vrienden onder 
elkaar.’

Peter: ‘Het is een deel van mijn leven 
geworden. Ik weet niet 

wanneer en hoe, 
maar Grolse 

Boys laat me 
niet los.’ 

GROLSE BOYS ZIT IN HET BLOED, HET HART, OVERAL

‘Het wordt tijd voor wat 
nieuw bloed. Voor mensen 
die kunnen e-mailen. 
Wij zijn nog 
mensen van 
het bellen.’

S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1978-1979 t/m 1987-1988
3e  GVB 2e  GVB

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-8882-83

3e  GVB

78-79 79-80 81-82

2e  GVB

83-8480-81 84-85 85-86 87-8886-87

5
6 6 7

9
10

11 1111

1979

1978

Kampioen 1978 - 1979:
Staand van links naar rechts: Trainer Dick Kraster, Jan ter Heide, Tom Wijnen, Janny Firing, 
René Weenink, Nico Kok, Herman van de Wiel, Harry Berendsen, Gerrit Hallers.
Gehurkt van links naar rechts: Dik Weenink, Martin Wagendorp, Jos Tuinte, Kees Weenink, Ron-
nie Kuster, Hans Wagendorp.

Na het behaalde kampioenschap worden de spelers door de grote schare supporters gefelici-
teerd in de kantine. Burgemeester van Schaik brengt ook zijn gelukwensen.

Wie eind jaren ’70 van 
Groenlo naar Beltrum 
fi etst, kan inmiddels zijn 
blik niet meer onttrekken 

aan het heuse sportpark dat Grolse Boys 
met eigen handen heeft gebouwd. Het is 
de trots van de vereniging, de thuishaven 
aan de Slinge, en het wordt groter, mooier 
en moderner. En dat terwijl 
een katholieke plaatsgenoot 
bij de oprichting in 1948 
nog riep: ‘Het duurt toch niet 
langer dan een half jaar!’ Het 
bestuur acht het tijd voor een aansprek-
ende en toepasselijke naam voor het 
sportpark. Er wordt een prijsvraag uitge-
schreven en in 1979 prijkt de naam ‘Het 
Wilgenpark’ bij de ingang.

Sportief gezien gaat het de club voor de 
wind. De stabiele middenmoter uit de 
tweede helft van de jaren ’70 zet in 1979 
de kroon op het werk. Grolse Boys wordt 
kampioen, met zes punten voorsprong 
op Fortuna Winterswijk. De vrienden van 
FC Schanze zijn gekomen om aan te 
moedigen en zien Grolse Boys met 6-0 
winnen van Noordijk 2. Een uitstekend 
begin van het vierde decennium. Niet in 
de laatste plaats voor de nieuwe voorzit-
ter, Dhr. Gierveld, en de nieuwe trainer, 
Dhr. Kraster1. En belangrijker nog, de 
club weet zich te handhaven in de tweede 
klasse. Soms moeizaam, soms in de mid-
denmoot, maar wel tien seizoenen lang.

In 1979 wordt ook Grol kampi-
oen, in de vierde klasse 
K.N.V.B.. En dat nodigt uit tot 
een ‘Wedstrijd der Kampioe-

nen’. De wedstrijd op Den 
Elshof trekt mede dankzij het mooie weer 
veel publiek. Het krachtsverschil is echter 
groot. De mannen van Kraster zijn niet 
opgewassen tegen Grol, de ploeg van 
trainer Harry Notten2. Grol wint met 6-0 en 
is de terechte ‘kampioen van Groenlo’.
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1983

1981
1978

Met het zaalvoetbalteam verloopt het 
minder rooskleurig. In 1979 is degradatie 
uit de hoofdklasse een feit. De club is te 
klein voor voetbal op het veld en in de 
zaal. In 1980 pleit trainer Kraster al om 
geen selectiespelers meer te vragen voor 
het zaalvoetbal. Het gras is belangrijker. 

In het seizoen ‘81-’82 valt het 
doek defi nitief. Het team 
moet zich terug trekken uit 
de competitie.

Van de fusieplannen tussen Grol en 
Grolse Boys, die midden jaren ’70 
voorzichtig op tafel komen, wordt dan 
weinig meer vernomen. De verstandhou-
ding is goed. Er wordt weer een groot 
jeugdtoernooi georganiseerd en in 1981 
wordt de nieuwe kleedaccommodatie 
geopend met een wedstrijd tussen beide 
Groenlose voetbalverenigingen. Er volgen 
meer vriendschappelijke wedstrijden in 
deze periode en het Kampioenschap van 
Groenlo krijgt vorm.

Net als de club de wind mee 
lijkt te hebben, volgt er 
een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis. De verrader-
lijke Slinge neemt in 1983 de 
levens van Wim en Edwin van der Veen. 
Wanneer Edwin een verdwaald schot uit 
de rivier wil halen, raakt hij te water. Zijn 
vader Wim schiet hem te hulp en beide 
verdrinken bij de stuw. De club is aan-
geslagen, voetbal telt even niet meer. 

Het A-elftal wordt in het seizoen 1983-
1984 uit de competitie gehaald omdat 
de senioren te weinig spelers hebben. 
Daarnaast breekt er fi nancieel een 
moeilijke periode aan. Het bestuur besluit 
daarom het vijfendertigjarig jubileum ge-
ruisloos voorbij te laten gaan. Er worden 
maatregelen genomen om de clubkas 
te spekken. De kantine is vanaf 1983 
voor vijftig gulden te huur en er worden 

1981: Achterste rij van links naar rechts: Ronnie Kuster, Peter Kuster, Peter van de Wiel, 
Tom Berendsen, Jaap Voerman, Rene Weenink, Herman van de Wiel, Tristan Zuidinga, Kees 
Weenink, Leo Lankheet, Jos Tuinte, Richard Smit.
Voorste rij van links naar rechts: Jan ter Heide, Nico Kok, Dick Kraster (trainer). 
Vooraan: Tom Wijnen (leider).

1979: Ook Grol is kampioen. Beide teams nemen het tegen elkaar op in een vriendschappelijke 
wedstrijd op den Elshof. Het Kampioenschap van Groenlo begint vorm te krijgen. Op de foto 
staat het elftal van Grol aan de linkerkant, Grolse Boys staat rechts.

In 1976/1977 is naast het jeugdbestuur 
een oudercommissie ingesteld. Deze 
commissie heeft als functie toezicht te 
houden op de jongste jeugd en met name 
het organiseren van allerlei activiteiten, 
waaronder het kampweekend. Na enkele 
jaren neemt het jeugdbestuur deze taak 
weer over. Namen uit die tijd zijn Jan 
Klein Nijenhuis, Arie Bragt, Gerrie te 
Spenke en Elly Oosting. Jan heeft nog 
een aantal jaren de functie van pen-
ningmeester vervuld  in het jeugdbestuur 
en haalde samen met zijn vrouw bij de 
jeugdleden contributie op.

OUDERCOMMISSIE
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1985

1987

Een zaalvoetbalteam van Grolse Boys, februari 1981.

Vijfde elftal 1984:
Staand van links naar rechts: Frits Gierveld, Hans Abbink, Karel Roel, Hans Doest,
Dick Kraster, Rene Klaver.
Gehurkt van links naar recht: Sjaak Wagendorp, Bennie Spieker, Rene Weenink,
Theo van Druten, Jan ter Heide, Toon Bruggeman.

kruisjaswedstrijden georganiseerd om de 
kantineomzet te verhogen. Dhr. Poelhuis 
gaat bij thuiswedstrijden van het eerste 
elftal toegangskaartjes verkopen. 

De maatregelen hebben effect. De kan-
tine-omzet verdubbelt bijna en het be-
stuur, met Dhr. Hagens als nieuwe 
voorzitter, bedenkt telkens nieuwe plan-
nen. Grolse Boys moet zich opnieuw pro-
fi leren in de Groenlose gemeenschap en 

daar slaagt de club goed in. In 
1985 staan er 800 toeschou-
wers op het Wilgenpark te 
kijken naar een wedstrijd 

tussen De Graafschap en een 
combinatie-elftal, Groenlo ‘853. 

We zitten in het decennium van Thatcher, 
Reagan, en Gorbatsjov. De koude oorlog 
loopt op zijn eind, de Compact Disc wordt 
een succes en het internet laat niet lang 
meer op zich wachten. Toch ontkomt 
Nederland niet aan een strikte bezuini-
gingspolitiek. Aan de hand van twee kabi-
netten Lubbers viert het conservatisme 
hoogtij. Maar niet op het Wilgenpark. 
Vernieuwing en verbetering is het doel.

De ideeën blijven komen. En de uitvoe-
ring is soms succesvol en soms niet. Het 
oprichten van een vrouwenelftal blijkt 
tevergeefs (1984) en de vraag van Dhr. 
H. Weenink naar de mogelijkheid van 
zaterdagvoetbal (1987) blijkt nog enkele 
jaren te vroeg. Andere initiatieven werpen 
vooral fi nanciële vruchten af. De kerstbo-
menactie, waarmee de club 
lang geassocieerd zou wor-
den, de Klinkerloop en de 
Sponsorloop brengen een 
aardig zakcentje op. Dat kan 
de club goed gebruiken. Het veertigjarig 
jubileum staat immers voor de deur.

Het seizoen ‘87-’88 staat helemaal in het 
teken van de verjaardag. Dhr. Menting

BOYS NAAR DE BUNDESLIGA

Het derde elftal van Grolse Boys was in de jaren 
‘90 fan van Schalke ‘04. Drie keer werd een 
trip ondernomen naar Gelsenkirchen om een 
wedstrijd bij te wonen. Na de wedstrijd werd in 
café ‘de Kroon’ nog lang nagefeest, hoewel alle 
wedstrijden eindigden in 0-0.

foto links: Henk Ruikers, Frank Beekhuis, Lou Nijhof, Hans Lurvink, Appie Lurvink, Tristan Zuidinga, Hans Levers, Henk Kuster, Gerrit Bouwmeester, Gerrit Hallers, 
Ben ten Asbroek, Peter Berentsen, Paul Hoitink, Jurgen ter Braak, Jos van Uum. De foto is gemaakt door Joop Abbink.
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1987

1988

Begin jaren ‘80:
Staand van links naar rechts: Paul Kuipers, ?, Hans Doest,
Peter van de Wiel, Gerrie Siegers, Peter Grooten.
Gehurkt van links naar rechts: Tom Berentsen, Joop Vester, 
Peter Berentsen, Tonnie Geurkink, Jan Overbeek.

1988: poseren met de beker van Gullit, Rijkaard en van Basten:
Staand van links naar rechts: Mike Zwama, Remco Rouwmaat, Jaap Klein Gebbink,
Richard van Uem, Dalibor Repija.
Gehurkt van links naar rechts: Mark Jansen, Rachid Abkadi, Ivo Zwama.

ontwerpt een nieuw logo dat wordt 
onthuld door Dhr. Pleiter, de zoon van 
de boer op wiens land Grolse Boys haar 
eerste stappen zette. Het programma 
staat vol met jubileumtoernooien en de 
jeugd wordt getraind door FC Twente-
spelers Fred Rutten en Theo Snelders. 
Een combinatie-elftal met spelers van 
Grolse Boys, VIOS en Grol speelt in sep-
tember 1987 tegen FC Twente voor 500 
enthousiaste toeschouwers. Het team, 
samengesteld wordt door trainer Kuster, 
weert zich goed. Het wordt 
2-6. Als toetje komt later 
de beker van Michels, Van 
Basten en Gullit op bezoek.

Het feestelijke jaar wordt afgesloten met 
een receptie en een feestavond bij Hotel 
Meijer. Daar krijgen voorzitter Hagens en 
wedstrijdsecretaris Hallers de K.N.V.B.-
waarderingsspeld vanwege de grote ver-
diensten voor de club. Grolse Boys wordt 
door de diverse sprekers geprezen om 
haar eigen identiteit en de voorbeeldige 
wijze waarop inhoud wordt gegeven aan 
het verenigingsleven. Voorzitter Hagens 
houdt de leden voor om het eigen gezicht 
van Grolse Boys goed te bewaren. 

Maar dat is niet eenvoudig en niemand 
van de aanwezigen weet dat de magere 
periode nog niet voorbij is. Het hechte 
bestuur heeft bewezen zeer strijdvaardig 
te zijn. In donkere en lichte tijden. De 
jaren ‘90 staan voor de deur…

1. DICK KRASTER WAS EEN GELIEFD OEFENMEESTER.
 NA DRIE SEIZOENEN VERTROK HIJ BIJ GROLSE BOYS

 EN KREEG HIJ EEN SPECIAAL AFSCHEIDSFEEST.
2. GROL-TRAINER HARRY NOTTEN WAS ZELF NIET BIJ DE

 WEDSTRIJD. HIJ WAS OP VAKANTIE. JAREN LATER WAS

 HIJ ENKELE SEIZOENEN LEIDER BIJ GROLSE 
 BOYS ZATERDAG 1.
3. DE WEDSTRIJD WERD GEORGANISEERD TER

 GELEGENHEID VAN DE INGEBRUIKNAME VAN

 DE NIEUWE LICHTINSTALLATIE.

GROLSE BOYS TIJDENS CARNAVAL
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers bouwde in het midden van de jaren 
´80 diverse carnavalswagens van Grolse Boys. De groep kiest voor actuele 
thema’s: “Petje Pitamientje”, van de Calvé pindakaas-reclame, “de kantine aan 
banden” naar aanleiding van de vervroegde sluitingstijden voor sportkantines, 

“Koud hè?” van het komische duo Spaan en Vermeegen en “het bierkrat” 
omdat Grolsch een nieuw krat invoerde. Er zaten geen twintig maar nog slechts 
zestien beugelfl essen in één krat. Het waren prachtige wagens. Een enkele 
keer viel een wagen in de prijzen. 
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In 1993 komt een man met een zongebruind gezicht en een opmer-
kelijke tongval op het Wilgenpark. Chris Schrijver, een markante trainer en een 
memorabele persoonlijkheid die alles behalve een passant is gebleken in de 
geschiedenis van Grolse Boys. Op het moment dat Grolse Boys voorzich-
tig het zaterdagvoetbal uit probeert, het begin van een nieuwe toekomst, 
wordt Chris Schrijver aangesteld als trainer van Grolse Boys zondag 1. 

Het ging eigenlijk zoals altijd. Je 
bent beschikbaar en er wordt 
aan de bel getrokken. Voorzit-
ter Henk Geurkink belde me op. 

Ik had er zin in. Het klikte gelijk tussen mij 
en de voorzitter dus we waren er snel uit. 
Maar ook met de groep was er sprake van 
chemie. Mijn eerlijkheid werd gewaardeerd 
en we waren fanatiek. Ik was ook rechtlijnig. 
Schroomde harde maatregelen niet. Zo 
hebben we wel eens een wedstrijd uit-
gespeeld met tien man omdat ik een speler 
die over de schreef ging eraf haalde. 

We hebben een mooie tijd gehad maar het 
verloop in het elftal was te groot. In verband 
met werk en studie was het een komen en 
gaan…In 1994 had ik slechts 13 spelers op 

papier! Dus moesten we in die seizoenen 
regelmatig een beroep doen op B en A 
spelers. In principe een goede zaak maar 
wellicht was het wat te vaak en te veel. 
Het werken met die jonge jongens verliep 
echter super. Die gastjes waren apetrots 
dat ze mee mochten. Ik ging vaak kijken bij 
de jeugd. Daardoor durfde ik het ook aan 
om ze voor de leeuwen te gooien. Niet als 
rechtsbuiten of zo, maar ook gewoon als 
voorstopper of centraal op het middenveld.

Uiteindelijk heeft dat de zondagafdeling 
ook nog even vooruit geholpen. De spelers 
die overgingen naar de senioren kozen 
bijna allemaal voor de zondag, maar de 
spoeling werd erg dun. Er zaten hele goede 
voetballers bij. Ze kenden de spelers en 

de begeleiding en hadden het schijnbaar 
goed naar hun zin. Als ze bij ons invielen 
mochten ze van mij ook fouten maken. 
Van iemand afbranden is niemand beter 
geworden.
 

‘SCHRIJVER IN EEN ECHTE VERENI-
GINGSMAN’ VERTELT VOORZITTER HENK 
GEURKINK, OM ER AAN TOE TE VOEGEN 
DAT DE NIEUWE TRAINER OOK HET FORSE 
POSTUUR GEMEEN HEEFT MET ZIJN 
NAAMGENOOT PIET, EX-DOELMAN VAN 
AJAX EN HUIDIGE TRAINER VAN TOP.

(Henk Geurkink over Chris
Schrijver bij zijn aanstelling in een 

krantenartikel in 1993)

Staand van links naar rechts: Chris Schrijver, Jaap Jansen, Henk Geurkink jr., Ronald Klein Nijenhuis, Matthijs Nienhuis, 
Rudi Nüchter, Wilfried van Vuuren, Hans Lurvink, Bert Hallers, Peter Berentsen.
Gehurkt van links naar rechts: Wayne Marks, Berry Geurkink, Herman Jansen, Gertie Poelhuis, Imre Berki, Richard Smit, 
Leo Lankheet.

MET EEN LACH NAAR HET WILGENPARK
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R
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De oprichting van het zaterdagteam heb 
ik nooit als een bedreiging voor mijn eigen 
team gezien. Het was noodzakelijk. Zo sim-
pel is het. De club had een nieuwe impuls 
nodig.  Van argwaan tussen de jongens 
op zaterdag en de jongens op zondag heb 
ik ook nooit iets gemerkt. Ik was met mijn 
eigen dingen bezig. De selectie werd steeds 
smaller dus het werd steeds moeilijker om 
een goed team op de been te krijgen. Daar 
was ik de hele week druk mee.

Het bestuur heeft het overigens goed 
aangepakt. Er was veel overleg tussen alle 
trainers en leiders. In het begin was dat nog 
even wennen maar daardoor werd 
er wel begrip en respect 
gekweekt. En ik kon 
het heel goed 
vinden met 

Martin Wagendorp. Hij had een vrij brede 
en groeiende selectie zodat hij nauwelijks 
een beroep hoefde te doen op de jeugd. Die 
kon bij ons terecht om te proeven aan het 
grote werk. De samenwerking verliep prima. 
Van concurrentie binnen de club was mijns 
inziens geen sprake.

Kijk, het gaat in de eerste plaats om plezier. 
Plezier in het spelletje. Het zaterdagvoetbal 
stond nog in de kinderschoenen, we zouden 
wel zien wat er zou komen. Als er iemand 
de overstap had willen maken van de 
zondag naar de zaterdag, dan zou hij mijn 
zegen hebben gekregen. Als hij daar geluk-
kiger van wordt…wie ben ik om dat tegen te 

houden. Nee, plezier, daar 
draait het om. Of dat 

nu op zondag of 
op zaterdag is…

Plezier was ook mijn grootste drijfveer. Vier 
seizoenen lang ging ik met een lach op mijn 
gezicht naar het Wilgenpark toe. Natuurlijk 
waren er ook minder leuke dingen. Ik vond 
dat er veel te veel taken op de schouder 
van de trainer rustte. Zoals het verzorgen 
van het trainingsmateriaal. Gelukkig werd 
dit later beter geregeld. Ik weet ook nog dat 
we in het seizoen 1996-1997 maar niet tot 
scoren kwamen. Acht wedstrijden heeft dat 
geduurd…En kansen dat we kregen! De 
regionale pers dook er boven op. 

Terugdenken aan negatieve dingen leidt 
tot niets en doe ik niet graag. Ik denk liever 
terug aan de afscheidswedstrijd van Her-
man van de Wiel tegen NEC en de oefen-
wedstrijd tegen GA Eagles. Of ik denk terug 
aan de spelers die ik getraind heb. Er zaten 
heel wat markante fi guren bij. Mensen die ik 
niet meer zal vergeten. 

Of ik de club gevolgd heb? De kranten 
houden mij op de hoogte. Zo las ik over 
de allerlaatste wedstrijd van zondag 1 in 
2000. Dat vond ik toch wel jammer. Zeker 
nu ik hoor dat er nog maar één team op 
zondag over is. Maar het hoort bij deze tijd. 
Blijkbaar zijn twee zondagverenigingen in 
een plaats met 10.000 inwoners te veel. De 
club is er niet anders van geworden. Grolse 
Boys blijft Grolse Boys. En tegenwoordig 
hou ik gewoon de verrichtingen van het 
zaterdagelftal bij.

Longa’30, SKVW, Erix, Grolse Boys, De 
Hoven en SV Zutphen…Elke club waar 
ik heb getraind heeft zijn eigen charmes 
en overal was er wel iets dat beter kon. 
Dat moet je aan de kaak stellen op de 
juiste manier en op de juiste plek. Daarom 
woonde ik elke vergadering bij en liet ik 
geen rondvraag onbenut. Op die manier 
toonde ik ook mijn betrokkenheid. Het was 
een grote eer om trainer te zijn van Grolse 

Boys. De club paste bij me en ik heb me 
er thuis gevoeld. In goede en slechte 

tijden is het een familie gebleken. Ik 
was geen passant, Grolse Boys 

heeft nog steeds een plekje in 
mijn hart.

MET EEN LACH NAAR HET WILGENPARK
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1988-1989 t/m 1997-1998

3e  GVB2e  GVB 2e  GVB zo 2 GVB zo 2 GVB

eerste elftal zondag eerste elftal zaterdag
zo 6 KNVB en za 4 KNVBza 3 GVB za 3 GVB za 2 GVB

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-9894-95

za 3 GVB

96-9789-90 97-98

zo 2 GVB

94-95 95-96

za 2 GVBzo 2 GVB

95-96

za 3 GVB

93-94

2e  GVB

92-9391-92

2e  GVB

93-94

3e  GVB

90-91

2e  GVB

88-89 97-9896-97

5

9
9 10

11 12

33

1989

1991

1993, het eerste elftal op zaterdag:
Staand van links naar rechts: Sponsor Henk Lammers, Raymond Brockotter, Bennie Ebbers, 
Roy Houben, Arjan Korenromp, Guido Klein Gebbink, Hendrik Warnar, Melvin Oleana, 
Mourat Baran, Jaap Jansen.
Voorste rij van links naar rechts: Roland Garstenveld, Mohammed Taouil, Maikel Wiggers, 
Eef Bakker, Bram Corts, Najib Maouiane, Martin Wagendorp.
Liggend van links naar rechts: Kamil Gorkis en Ouadih Khadoura.

1993: Grolse Boys heeft twee hoofdtrainers. Martin Wagendorp (zaterdag) en 
 Chris Schrijver (zondag).

Grolse Boys heeft het niet 
makkelijk en dat heeft nie-
mand kunnen voorspellen. 
Immers, voetbal is popu-

lairder dan ooit. Oranje wordt Europees 
Kampioen en overal staan kleine jon-
getjes en meisjes te trappelen 
om te voetballen. Toch loopt 
het ledenaantal terug van 
183 in 1986 naar 129 in het 
seizoen ‘89-’90. Helaas eindigt 
ook het avontuur in de tweede klasse.
 
Het bestuur en de leden blijven onver-
minderd trots op het rood-wit-blauw. Er 
wordt gevochten voor betere tijden en een 
fusie is voor het merendeel nog steeds 
niet bespreekbaar. De eigen cultuur en 
historie zijn te waardevol. Grolse Boys 
moet op zoek naar een nieuwe toekomst. 
Alle ledenvergaderingen worden verplicht 
gesteld om spijkers met koppen te slaan.

Gelukkig gaat het in de derde klasse een 
stuk beter met de prestaties. Grolse Boys 
wordt achtereenvolgens derde, vijfde en 
derde. Na het seizoen ‘92-’93 komt de 
club weer terecht in de tweede klasse. 
Geen promotie op sportieve gronden, 
maar eentje die tot stand is gekomen op 
het bureau van de G.V.B.. Er wordt beslo-
ten dat alle standaardelftallen onderdak 
krijgen in de hoofdklasse, eerste klasse 
en tweede klasse. Degradatie uit die 
laatste klasse is niet meer mogelijk.

In 1991 treedt bijna het voltal-
lige bestuur af. Er moet 
wat gebeuren. Tijdens de 
jaarvergadering wordt er een 

simpele maar noodzakelijke 
vraag gesteld: ‘heeft de club nog besta-
ans-recht?’ Het nieuwe bestuur onder 
leiding van voorzitter Henk Geurkink vindt 
van wel. En een contributie-verhoging 
wordt niet als oplossing gezien. Maar wat 
dan wel?
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1989

1995

1993

De oplossing dient zich gelukkig snel 
aan. Eerdere pogingen liepen op niets 
uit maar in 1993 hebben Martin Wagen-
dorp en Jaap Jansen het dan toch voor 
elkaar. Een representatief eerste elftal op 

zaterdag. Het succesverhaal 
gaat gelijk van start. Na 
de eerste berichten in de 
regionale pers melden er 

zich steeds meer voetballers 
aan. Wagendorp en Jansen boren een 
nieuwe bron aan, jonge voetballers die op 
zaterdagavond graag gaan stappen en 
niet op zondag willen voetballen.

Het team, getraind door initiatiefnemer 
Wagendorp, blijkt prima mee te komen 
in de derde klasse. In het eerste seizoen 
wordt een puike derde plaats behaald. 
Een jaar later is het eindelijk weer eens 
feest op het Wilgenpark. De club heeft er 
zestien seizoenen op moeten wachten 
maar de kampioensvlag kan uit. Grolse 
Boys zaterdag 1 wint overtuigend de 
titel met zeven punten voorsprong op 
Doetinchem. De dadendrang stopt daar 
evenwel niet. Er staan telkens weer 
nieuwe goede voetballers aan de poort 
van het Wilgenpark. Het loopt als een 
trein en in 1996 wordt ook 
het kampioenschap in 
de tweede klasse op het 
palmares geschreven. De 
beslissing valt in Eerbeek, 
waar het team gesteund wordt door 
talloze leden. Grolse Boys, zaterdag en 
zondag, blijkt een familie.

De Sovjet Unie valt uit elkaar, in Joego-
slavië woedt een dramatische burgeroor-
log en Irak valt Koeweit binnen. Het lijkt 
allemaal ver van het bed maar de wereld 
wordt door de technologische ontwikkel-
ing steeds kleiner. Internet beleeft zijn 
grote doorbraak en ook mobiele telefonie 
begint halverwege de jaren negentig aan 
een ongekende opmars. Dat allemaal 

Bij het vijftigjarig jubileum spelen beide eerste elftallen één helft tegen de oud-internationals met 
onder andere Edo Ophof, Jos Roossien, Mario Been, Jan Peters, Jan Poortvliet en Theo de 
Jong. Na de wedstrijd gaat de aanwezige jeugd met “Oranje” op de foto.

Achter van links naar rechts: Bart Smeets (trainer), Peter Grooten (leider), Gerard Houben.
Staand van links naar rechts: Sebastijan van Beugen, Achmed Hamdoui, Tudila,
Soufyen el Mourabed, Abdellah el Ahmadi, Sjors Averdonk, Marcel Ebbers, Ruud Smeets.
Gehurkt van links naar rechts: Johan Houben, Maurice Jonker, Arno Harbers, Simon Denie,
Arjan Paf, Dennis Grooten.

VAN CLUBBLAD TOT INTERNETSITE
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1996

1997

KAMPWEEKENDEN VOOR DE JEUGD

De voorpret begint elk jaar al met de 
programmaboekjes die de leiders per-
soonlijk bij de kinderen thuisbrengen. 

Op het Wilgenpark of elders worden de 
kinderen een weekend lang vermaakt 
met allerlei activiteiten: waterspelen, 
voetbalspelletjes, een bonte avond en 
spannende avonturen in het donker. 
Een grote groep enthousiaste vrijwil-
ligers zorgen ervoor dat de kinderen niks 
te kort komen

1994 - 1995: Het eerste kampioenschap van Grolse Boys Zaterdag 1. Trainer Martin Wagendorp 
wordt op de schouders genomen. Gehuld in vlinderdas en colbert wordt dit heuglijke feit gevierd 
in de kantine.

dankzij de sterk opbloeiende wereld-
economie. 

Omtrent een eventuele fusie 
blijft het niet lang stil. Het 
Grolse Boys bestuur voelt 
wel wat voor een samen-

werking en een mogelijke 
fusie. Ook de PvdA fractie is een warm 
voorstander. Volgens hen gaat er te veel 
gemeenschapsgeld naar het onderhoud 
van de accomodaties. Er komt een spe-
ciale commissie1 en de K.N.V.B. begeleidt 
het geheel. Men komt een heel eind. 
In 19962 kiest een meerderheid van de 
leden tijdens een vergadering voor een 
verregaande samenwerking3. 

Drie jaren verstrijken alvorens er een 
openbare hoorzitting komt bij Meijer. De 
leden spreken zich uit en het blijkt dat nog 
steeds niet iedereen zit te wachten op 
een fusie. Maar keren op de ingeslagen 
weg lijkt niet meer te kunnen. De fusie zit 
in april 1999 in een afrondende fase als 
er onverwacht toch een kink in de kabel 
komt. De breekpunten zijn zaken die voor 
de leden en bestuur van Grolse Boys 
zwaar wegen. Zoals de naam, de club-
kleuren, de oprichtingsdatum en de status 
van het zaterdagelftal. Beide verenigingen 
blijven afzonderlijk bestaan. Sommigen 
halen opgelucht adem, anderen zien het 
als een gemiste kans.

Een onbetwist hoogtepunt 
in dit decennium is de bouw 
van de nieuwe kantine. 
Het oude houten clubgebouw 
gaat in mei 1997 tegen de vlakte en op 
dezelfde plaats staat drie maanden later 
al de nieuwe trots van de vereniging. 
Een grote groep vrijwilligers, jong en oud, 
helpt mee. De hele zomer lang. Zodat 
Grolse Boys het nieuwe seizoen kan 
beginnen met een nieuwe huiskamer. Het 
resultaat overtreft alle verwachtingen.
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1998

1997

Staand van links naar rechts: Willy Groot Kormelink (sponsor), Hans Lurvink, Danny Vester, 
Frank Beekhuis, Jurgen te Braak, Jan Platter, Gerrit Dekkers, Henk Hallers, Jaap Jansen, 
Tonny Schartman, Paul Hulshof.
Gehurkt van links naar rechts: Hans Levers, Rudi Nüchter, Jos van Uum, Henk Ruikers,
Uli Borkend, Huub Abbink, Sjaak Wagendorp, Marco Boenders, Raymond Migchielsen.

Een gezellige drukte tijdens de jaarlijkse familiedag. Jong en oud geniet van een barbecue en 
diverse andere activiteiten.

Uiteraard wordt er in die jaren ook nog 
gewoon gevoetbald. In 1996 is er geen 
G.V.B. meer. Er volgt een herindeling 
en alle competities vallen nu onder de 
K.N.V.B. Het zondagelftal speelt in de 
zesde klasse terwijl het elftal op zater-
dag in de vierde klasse wordt ingedeeld. 
Er volgen wedstrijden tegen NEC4 GA 
Eagles, FC Twente5 en, in het kader van 
het vijftigjarig bestaan, tegen het elftal van 

Oud Internationals. Het jubi-
leum wordt afgesloten met 
een fantastische feestavond.

Het zijn tien bewogen en be-
langrijke jaren. Grolse Boys ziet het lede-
naantal, mede dankzij de zaterdagafdel-
ing, huppelend vooruit gaan. Rooskleurig, 
zo kun je de toekomst inmiddels wel 
noemen. Sportief gezien valt er nog wel 
wat te verbeteren. Met name de zonda-
gafdeling ontpopt zich tot een zorgenkind. 
Maar na die moeizame jaren tachtig is 
een positief geluid op zijn plaats. Wat de 
toekomst brengt, weten de rood-witten 
inmiddels, valt toch niet te voorspellen… 

1. DE COMMISSIE BESTOND UIT OUD-VOORZITTER WILLIE

  HAGENS EN HANS ABBINK VAN GROLSE BOYS, DE

 HEREN SCHEINCK EN BOMERS VAN GROL EN DE HEER 
 MULSTEGE NAMENS DE KNVB. VOORZITTER WAS

 WETHOUDER GERRITS. 
2. IN 1996 NAM HENDRIK WARNAR VOOR KORTE TIJD 
 HET VOORZITTERSSCHAP OVER VAN HENK GEURKINK. 
3. BENNIE WEVERS STEMDE TEGEN: ‘ IK KAN MET ROOIE

 VARFE NEET BLAUW SCHILD’REN!’
4. ER WERD AFSCHEID GENOMEN VAN EERSTE ELFTAL

 SPELER HERMAN VAN DER WIEL.
5. IN HET KADER VAN DE OPENING VAN DE NIEUWE 
 KANTINE EN HET AFSCHEID VAN KEEPER GERTIE 
 POELHUIS.

GROLSE BOYS TEGEN BETAALDE CLUBS

Grolse Boys speelde in zijn geschiedenis regelmatig tegen profvoetballers. Soms met elftallen die werden aangevuld met spelers van verenigingen uit de buurt. 

1985 Groenlo ‘85 - De Graafschap 0-6
1987 Grolse Boys - FC Twente 2-6
1995 Grolse Boys - NEC 1-10
1996 Grolse Boys - Go Ahead Eagles 0-7
1997 Grolse Boys - FC Twente 2 1-9
1998 Grolse Boys - Oud-internationals 1-4

Dit jaar zal Grolse Boys, aangevuld met spelers 
van Longa ‘30 en Grol, spelen tegen Heracles/FC 
Twente A1. 
Datum: dinsdag 20 mei 2008, om 19:30 uur.

GB_jub_p42-43-44-45_Per5.indd   45 2-3-2008   17:54:45



46

Ik keepte waar dat nodig was. Enkele 
seizoenen in het eerste elftal maar daar 
was ik voornamelijk reservekeeper. 
Meer dan tien jaar heb ik met veel 

plezier op de bank gezeten terwijl Gertie 
Poelhuis in het doel stond. Vanaf de jaren 
negentig ben ik leider geworden. Eerst bij 
de jeugd, maar later ook bij de senioren.

In al die jaren heb ik vele kampioenschap-
pen meegemaakt. Zowel bij de jeugd als bij 
de senioren. De mooiste titel behaalden we 
met het vierde elftal. Alles was al geregeld 
voor het feest. We moesten alleen nog 
winnen bij KSV 5. Het werd 0-0. Met de 
gehuurde bus hebben we toch een rondrit 
door Groenlo gemaakt en in de kantine heb-
ben we feest gevierd alsof de buit al binnen 
was. De week erop wonnen we met 15-0 
van DEO en was het kampioenschap pas 
een feit. Het feest werd nog eens dunnetjes 
overgedaan.

Het kampioenschap met het derde in 2001 

was ook om nooit te vergeten. Grol 1 kon 
die zondag ook kampioen worden maar 
redde het niet tegen Varsseveld. Met de 
platte wagen zijn we toen naar Den Elshof 
gereden…Het werd een gigantisch feest.

EEN SELECT GROEPJE VRIJWILLIGERS 
HEEFT IN IETS MEER DAN DRIE MAANDEN 
TIJD EEN GEHEEL NIEUW CLUBGEBOUW UIT 
DE GROND GESTAMPT. EEN MIJLPAAL IN DE 
GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING…DE 
VRIJWILLIGERS WERKTEN OP ZATERDAGEN 
EN DOORDEWEEKSE AVONDEN HARD AAN 
DE NIEUWBOUW. DE VERENIGING VIERT 
DE OPENING MET EEN WEDSTRIJD TEGEN 
DE TWEEDE SELECTIE VAN FC TWENTE.

(uit het krantenartikel ‘Nieuw 
clubgebouw mijlpaal voor de Grolse 

Boys’, uit 1997) 

Voor verbouwingen en renovaties kwam 
voorzitter Henk Geurkink bij ons terecht. 
Jos van Uum en ik omdat we uit de bouw 

komen en Bennie Wevers omdat hij het 
Wilgenpark op zijn duimpje kende. Hij wist 
alles, deed alles en regelde alles. De bouw 
van de nieuwe kantine in 1997 was ons 
grootste en moeilijkste project. Met name 
door de tijdsdruk. Het gebouw moest klaar 
zijn voor het nieuwe seizoen. De houten 
keet ging in mei tegen de vlakte en in 
augustus moesten we een nieuw dak boven 
ons hoofd hebben.

Die oude kantine was eigenlijk tijdelijk 
bedoeld. Vijf jaar zou hij blijven staan. 
Uiteindelijk heeft hij het twintig jaar volge-
houden. Er zat een deur in met gewapend 
glas, draadglas. Elke dag werd hij meerdere 
keren dicht gegooid. Het is een wonder 
dat het glas nooit gebroken is. Maar vlak 
voor de sloop, toen we deur voor de laatste 
keer achter ons dicht deden, sneuvelde het 
alsnog. Alsof het voorbestemd was…
    
We werkten hard met een fantastische 
groep van zo’n 50 man. Grolse Boys is een 
echte familie. Wie kon droeg een steentje 
bij. De onderlinge band tussen de jonge en 
oudere spelers was super. Het werd een 
geweldige zomer. Maar er was ook stress 
want we hadden alle tijd nodig. Dus we 
werkten ook in het donker in het licht van 
de koplampen van auto’s op de parkeer-
plaats. Ik weet nog dat Japie Jansen tegen 
mij zei ‘Dat metselwerk krijg je nooit meer 
af, ik kom volgende week wel om het dak 
te doen.’ Toen zijn we doorgegaan tot mid-
dernacht, zodat Japie de volgende dag aan 
de slag kon. En hij stond er wel de volgende 
ochtend!

Achteraf hebben we hard gelachen. Zo was 
ik eens twee kratten bier halen bij de slijter 
toen er een enorme hoosbui losbarstte. He-
lemaal niet aan gedacht dat de dakaansluit-
ing tussen de kantine en de kleedkamers 
nog niet dicht was. Toen ik terug kwam was 
de net geplaatste keuken veranderd in een 
zwembad.Gelukkig konden we snel alles 
droog maken en met zeil een nieuwe lek-
kage voorkomen.Peter, Bennie en Jos op de foto in de krant, 1997.
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Toen zijn broer Tom en Ronnie Kuster gingen voetballen bij Grolse Boys, volgde 
Peter Berentsen al snel. De meeste mensen kennen hem als keeper maar hij begon 
ooit als voetballer, bij de A-jeugd, in het seizoen 1977-1978. In zijn ‘voetbalcarrière’ 
heeft hij één keer gescoord. Tegen VIOS, een schot van dertig meter in de kruising. 
Een jaar later stond hij al onder de lat. Sjaak Siegers stopte en Peter keepte al gere-
geld op het veldje voor de Mariakerk. Daar timmerden ze dan zelf een doel, met hout 
van zagerij Nahuis. Als het doel het begaf gingen ze weer nieuw hout halen…

WIE KON DROEG EEN STEENTJE BIJ, JONG EN OUD
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Het resultaat was prachtig, maar de onder-
linge band tussen de vrijwilligers was nog 
veel mooier. Jong en oud hielp mee. Dat was 
prachtig om te zien. We hebben het helemaal 
zelf gedaan en daar mogen we echt trots op 
zijn. Met zijn drieën hebben we verschillende 
projecten op het Wilgenpark aangepakt. Bij-
voorbeeld de dug-outs op beide velden maar 
ook de renovatie van de kleedkamers, een 
aantal jaar geleden. In drie dagen heb ik toen 
550 vierkante meter vloer- en wandtegels 
gelegd en geplakt.

Gedurende die verbouwingen was Bennie de 
steun en toeverlaat van Jos en mij. Zonder 
hem hadden we het niet kunnen doen. Het 
was een man die altijd klaar stond voor de 
club. Een Grolse Boys man in hart en nieren. 
Hij kon net zo goed zijn bed op het Wilgen-
park zetten. Een dag na zijn begrafenis 
waren we in het ballenhok om een bal op te 
pompen. Het pinnetje van de ballenpomp 
was afgebroken. Dat zei eigenlijk alles op 
dat moment. Bennie zou dat allang weer 
gemaakt hebben.

Grolse Boys is een prachtige club met 
fantastische mensen. Als ik zie hoeveel werk 
mensen als Monique Kleverwal en Henk 
Geurkink verzetten, dan hoop ik dat er goede 
opvolgers klaar staan. Eigenlijk twijfel ik daar 
niet aan. Als je een rood-wit hart hebt help 
je met plezier mee. Het Wilgenpark is nog 
steeds mijn tweede thuis. Het Grolse Boys 
gevoel wil ik ook meegeven aan mijn zoons. 
Ik heb ze bij hun geboorte gelijk lid gemaakt!  

Zonder Bennie
hadden we het niet 

kunnen doen

WIE KON DROEG EEN STEENTJE BIJ, JONG EN OUD
S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

BENNIE WEVERS IS BIJNA 50 JAAR LID GEWEEST 
VAN ZIJN CLUB, GROLSE BOYS. EN HIJ GROEIDE UIT 
TOT EEN VRIJWILLIGER ZOALS WE DIE NU BIJNA NIET 
MEER KENNEN. ZIJN VADER WAS AL BESTUURSLID VAN 
DE VERENIGING WAARDOOR BENNIE GESTIMULEERD 
WERD ZICH OOK IN TE ZETTEN VOOR DE CLUB. ALS 
BESTUURSLID, WEDSTRIJDSECRETARIS, MATERIAALMAN, 
LIJNENTREKKER EN KLUSJESMAN HEEFT HIJ VERSCHRIK-
KELIJK VEEL BETEKEND VOOR DE VOETBALLERS.

ALTIJD EEN SHAGGIE EN FLINK WAT DROGE HUMOR. 
DAT WAS BENNIE. OOK TIJDENS DE KAMPWEEKENDEN, 
WAAR HIJ SAMEN MET ZIJN VROUW WILLY MEEHIELP, 
WAS HIJ VAAK FLINK OP DREEF. ALS IEDEREEN IN BED 

LAG EN DE GRAPJES NOG OVER EN WEER VLOGEN KWAM 
BENNIE OUDERWETS UIT DE HOEK; ‘GOA TOCH SLO-
APEN EN HOL DE LIPPE!’ ZIJN POGING OM DE ANDEREN 
DAARBIJ JALOERS TE MAKEN MET EEN LUXE STRETCHER 
IN PLAATS VAN EEN GEWOON LUCHTBED MISLUKT. AL NA 
VIJF MINUTEN LIGT HIJ ALS EEN HAMBURGER TUSSEN HET 
INGEKLAPTE KAMPEERBEDJE…

BIJ VERBOUWINGEN VOELT BENNIE ZICH GEROEPEN OM 
LETTERLIJK EEN STEENTJE BIJ TE DRAGEN. HET IS IMMERS 
‘ZIJN’ TERREIN. ZIJN GROOTSTE TROTS ZOU OOK ZIJN 
LAATSTE GROTE KLUS ZIJN. DE BOUW VAN DE NIEUWE 
KANTINE. IN FEBRUARI 2004 KOMT AAN ALLES EEN EIND, 
HIJ OVERLIJDT PLOTSELING. 
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Eindstanden eerste elftal seizoenen 1998-1999 t/m 2007-2008
4e  KNVB

eerste elftal zondag eerste elftal zaterdag

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-0801-02

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 02-0399-00

zo 6 KNVB en za 4 KNVB

98-99 03-04 04-05 05-06 06-07 07-0800-0199-00

6

7

7
8 8

99
9

9
10

11

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1999

2000

Het nieuwe clubgebouw na de opening in 1997.

Grolse Boys staat open voor vriendenteams.
Staand van links naar rechts: Hennie Mentink, Dave te Brake, Roy Rensink, David Seijger, Martin 
Eisinga, Niels Hendriks, Thomas Wallerbosch, Sven Breitner, Hein Seijger (leider).
Gehurkt van links naar rechts: Tjiko Wolberink, Niels Nijhuis, Ruben Hemmink, Diederik Corts, ?, 
Pascal van Embden, Bas Wallerbosch, Maurice Koppelman.

Vol vertrouwen gaat Grolse 
Boys richting het nieuwe mil-
lennium. Er is inmiddels een 
tweede elftal op zaterdag en 

de lagere elftallen op zondag pakken met 
regelmaat een titel. Ook de jeugdafdeling 
zit duidelijk in de lift. Met creativiteit en 
doorzettingsvermogen weet het jeugd-
bestuur de pupillen bezig te houden. 
Niet alleen met voetbal, maar met een 
programma voor het hele seizoen, ook in 
de winter.

In december 1999 is Grolse 
Boys voor even wereld-
nieuws. Naast de regio-
nale kranten doen ook De 
Telegraaf, Omroep Gelderland 
en zelfs de Singapore Times verslag over 
het opmerkelijke verhaal van een kapotte 
thermostaat. Er wordt niet gevoetbald 
op het Wilgenpark omdat uit de douches 
gloeiend heet water komt. De voorzit-
ter wordt zelfs in het Engels geciteerd; 
‘There’s a defective part which is very 
hard to fi nd.’ Gelukkig is een week later 
het mankement opgelost. Het verhaal 
gaat echter mee in het collectieve geheu-
gen van de club. 

Zondag 1 heeft problemen. De selectie 
is te smal, het verloop is te groot en de 
jeugd stroomt niet meer door. Daar komt 
bij dat het aanstellen van twee hoofdtrain-
ers zwaar drukt op de begroting van 
de club. Het is eigenlijk onafwendbaar. 
Grolse Boys zet haar geld op de zater-
dagafdeling1. Het seizoen ´99-´00 wordt 
een afscheidstournee. Sommige leden 
valt het zwaar. Gelukkig wordt er waardig 

afscheid genomen. De laatste 
thuiswedstrijd wordt gewon-
nen van Fortuna Winterswijk 
en de allerlaatste wedstrijd 

wordt netjes met 2-2 gelijk 
gespeeld. Dan is het over. Grolse Boys is 
nu een zaterdagvoetbalvereniging.
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1999

2001

2003

Het woord fusie wordt plotseling weer 
in de mond genomen. De gemeente 
zet de verhoudingen op scherp door te 
laten weten ‘wellicht subsidie voor één 
voetbalclub’ te willen verstrekken. Ook het 
feit dat er gezocht wordt naar een nieuwe 
plek voor de tennisvereniging lijkt mee te 
spelen. Oud-voorzitter Willy Hagens2 en 
de huidige praeses Henk Geurkink laten 
via de krant weten dat wat hen betreft het 
boek gesloten is. Het zoveelste proef-
ballonnetje wordt in een vroeg stadium 
doorgeprikt.

Grolse Boys concentreert zich op haar 
eigen zaken en de leden den-

ken mee. In 2001 gaat de 
eerste Grolse Boys-website 
in de lucht, ontworpen door 

Paulus Maessen. De site wordt 
direct een groot succes. Mede dankzij het 
gastenboek dat fungeert als een digitaal 
clubhuis. Twee jaar later lanceert de 
internetredactie3 de inmiddels befaamde 
Grolse Boys Super 12. De hele club is in 
de ban van het spel waarbij de deelne-
mers een team moeten formeren uit alle 
seniorenvoetballers van de club. In de 
kantine gaat het over niets anders meer. 
De tweede editie kent al 139 deelnemers.
  
Het jaar 2003 is memorabel. Er gebeurt 
van alles op het Wilgenpark. Monique 
Kleverwal, kantinebeheerster, wordt 
gekozen tot de eerste Vrijwilliger van 
het Jaar, de kantine krijgt een mooie 
beoordeling in de Tubantia4, er wordt 
weer een poging ondernomen om een 
dameselftal van de grond te 
krijgen en de kleedkamers 
worden vernieuwd.

Maar het absolute hoogtepunt 
van 2003 is natuurlijk het behalen van de 
periodetitel in de vierde klasse. Het team 
van trainer Raimond van der Heiden kent 
een geweldige tweede seizoenshelft. 

Het eerste elftal op de foto bij hoofdsponsor Rouwmaat, 2002.

Zelfwerkzaamheid op het Wilgenpark. Vele handen maken licht werk.

GROLSE BOYS SUPER TWAALF
Het enerverende Grolse Boys Super Twaalf-spel werd in 
2003 geintroduceerd. Bij dit spel stellen de deelnemers 
een team samen uit alle seniorenvoetballers van Grolse 
Boys. De twaalfde man in het team is de coach. Zowel 
de coach als de spelers kunenn elke week punten 
verzamelen voor het klassement. 

Naast enkele hilarische teamnamen levert het spel veel 
spanning en commotie op. In de kantine, kleedkamer en 
op het veld wordt nergens anders meer over gesproken.
Bart Smeets wint de eerste editie met zijn team 
“Cactussap”. De eerste bekerwinnaar is het team “De 
werkpaarden” van Dennis Nüchter.
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2003

2004

Prachtig weer tijdens het kampweekend in 2006. Het weekend staat geheel in het teken van het 
Wereldkampioenschap voetbal in Duitsland. 

De sfeer is goed, de ploeg is op elkaar 
ingespeeld en stijgt in som-

mige gevallen boven zichzelf 
uit. De nacompetitie is een 
toetje waar de vereniging 

lang naar gesmacht heeft. En 
wat voor een toetje! Er volgen wedstrijden 
die onvergetelijk zijn. In het duel met 
Zelos spelen waterplassen en een man 
met een zwabber een hoofdrol. Na een 
krankzinnig duel in Denekamp5 wordt 
zelfs de tweede ronde gehaald. Maar dan 
is de koek op. De jongens lopen op hun 
laatste benen.

Het is geen wonder dat de nieuwjaars-
receptie in januari 2004 een bijzonder 
positieve speech oplevert. De voorzitter 
is zeer verheugd om het hoogste aantal 
leden ooit te melden. De club heeft er 
inmiddels 215. Een half jaar later staat 
dezelfde voorzitter trots bij een 
digitale klok en scorebord 
op het hoofdveld. Mogelijk 
gemaakt door sponsors. Het 
Wilgenpark telt helemaal mee 
in het Achterhoekse voetbal.

Ook buiten het Wilgenpark gaat het al-
lemaal heel snel. We betalen via het inter-
net, worden geïdentifi ceerd middels DNA 
en de mogelijkheden van mobiele telefo-
nie lijken oneindig. Al deze ontwikkelingen 
brengen veel welvaart en voorspoed maar 
kan niet voorkomen dat de spanningen 
tussen bevolkingsgroepen steeds meer 
toenemen. De term terrorisme beheerst 
de media. Grote tegenstellingen gaan 
gelukkig aan Grolse Boys voorbij. 

Grolse Boys beleeft goede tijden. De 
jeugdafdeling groeit als kool, het leden-
aantal stijgt in december 2006 zelfs naar 
250 en er komt in dat jaar onder een 
nieuw dak een nieuwe bestuurs-kamer. 
Met de verwachte toekomstperspectieven 
worden er ook nieuwe wensen op tafel 

In 2002 gaat het café-elftal “Noadost” competitie spelen bij Grolse Boys. Eén seizoen later wordt 
het team als zondag 5 kampioen.

PERIODETITEL EN EEN GEDENKWAARDIGE NACOMPETITIE, 2003
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2004

2006

2008

PRESENTATIEGIDSEN GROLSE BOYS

De aannemer, enkele vrijwilligers en het bestuur poseren in de nieuwe bestuurskamer. In 2006 
vindt een grote verbouwing plaats waarbij ook het dak wordt vernieuwd.

Stijn van Schijndel krijgt in 2006 van Sint en Piet een speciaal shirt. Hij is het 250-ste lid van 
Grolse Boys. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis.

gelegd. Een oefenhoek of een derde veld 
zou zeer welkom zijn en het parkeerprob-
leem wordt al maar groter. Het bestuur zit 
er boven op.

Zes decennia zijn dan inmiddels 
verstreken. Een bewogen 
geschiedenis, met pieken 
en dalen. Een historie die 
wordt gekenmerkt door 
zelfwerkzaamheid en saam-
horigheid, vanaf het speelklaar maken 
van het terrein bij boer Pleiter in 1947 tot 
het vernieuwen van de bestuurskamer in 
2006. Grolse Boys doet het in samen-
werking, jong en oud, met eigen handen. 
Dankzij die eigenschappen kan Grolse 
Boys nog jaren vooruit…
  

1. ER WERD BESLOTEN OM EEN NIEUWE TRAINER VOOR

 DE GROEP TE ZETTEN, GERRIT PUT. FERHAT 
 OZERDOGAN (TRAINER ZONDAG) BEGREEP DIE

 BESLISSING, JAN ESHUIS (TRAINER ZATERDAG) HAD AL

 EERDER BESLOTEN OM TE VERTREKKEN BIJ GROLSE

 BOYS.
2. ‘ZOLANG IK NOG EEN SNIK KAN UITBRENGEN, KOMT ER

 GEEN FUSIE TUSSEN GROLSE BOYS EN GROL’
3. DE INTERNETREDACTIE BESTOND UIT PAULUS 
 MAESSEN EN JASPER DE KINKELDER.
4. ‘SUPER GEZELLIGE KANTINE DIE DE SFEER VAN EEN

 WOONKAMER UITADEMT’
5. EEN 3-0 ACHTERSTAND WERD IN HET LAATSTE HALF

 UUR OMGEBOGEN IN EEN 3-5 OVERWINNING.
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Er moet ergens nog een foto zijn. 
Daar sta ik op met de beker 
die het Nederlands Elftal won 
in 1988. Ik was toen nog geen 

jaar lid van de vereniging. Dat het Grolse 
Boys werd was eigenlijk wel logisch. Peter 
Grooten was mijn buurman en iedereen in 
de buurt van de Schaepmanstraat speelde 
op het Wilgenpark. Lekker dichtbij.

Ik heb een geweldige tijd gehad in de jeugd. 
We hadden een fantastische groep en die 
bleef jaar op jaar bij elkaar. Het doet me 
deugd dat het jeugdbestuur dat principe 
heeft gehandhaafd. Daar komen namelijk 
echte vriendschappen uit voort. Er zijn 
zoveel goede herinneringen. Bijvoorbeeld 
het kampioenschap in de C1 en gekozen 
worden tot voetballer van het jaar…De 
kampweekenden bij de Brammelhoeve 
waar we ‘s nachts naar buiten slopen…Het 
lachen in de A1 met trainer Bennie Olthof…
Een geweldig jaar, we werden kampioen en 
ik scoorde 39 keer…

…HET LEEK EEN 0-0 UITSLAG TE GAAN 
WORDEN. WE SPEELDEN AL 10 MINUTEN IN 
BLESSURETIJD TOEN RANDY KEUNEKAMP 
MET EEN HARD SCHOT DE PAAL RAAKTE. IN 
HET TUMULT DAT DAARDOOR ONTSTOND WIST 
MATHIJS PAF TE SCOREN. DE VREUGDE 
WAS GROOT, SKVW WAS VERSLAGEN…

(uit de Groenlose Gids, 16-10-1997)

Dat ik een talent werd genoemd heb ik 
eigenlijk nooit als druk ervaren. Pas vanaf 
de B1 kreeg ik het gevoel dat ik misschien 
meer met de bal kon dan sommige teamge-
noten. Ik was altijd de jongste van het team, 
keek tegen de anderen op. Maar toen ik 
ouder werd nam de kracht en snelheid toe 
en werd ik steeds gevaarlijker. Op mijn 
zestiende zat ik op de bank bij het eerste. 
Dan besef je wel dat je misschien 

iets over hebt, dat je over bepaalde kwalit-
eiten beschikt waarmee je het eerste elftal 
kunt halen.

Mijn debuut in het eerste kan ik me nog 
goed herinneren. Trainer Ronnie Baten 
kwam naar me toe en vroeg of ik zondag 
op de bank wilde zitten bij 
het eerste. Hij heeft 
het nog netjes met 
mijn vader over-
legd, omdat ik 
zo jong was. 
Vijf minuten 
voor tijd viel ik 
in. Het voelde 
fantastisch, als 
jong broekie op 
dat veld. In het 
rood-wit-blauw. 
Vervolgens ging 
ik bijna elke week 
mee en speelde ik 
geregeld twee 
wedstrijden per 
weekend. 

Het zondagvoetbal 
vond ik toch al-
tijd het mooist. Als 
klein jochie was ik 
al langs de zijlijn 
van het eerste te 
vinden. Uiteindelijk 
heb ik maar één 
volledig seizoen 
bij de senioren op 
zondag gespeeld, 
onder Ferhat Ozerdo-
gan. Het jaar daarop 
was er alleen nog een 
zaterdag eerste 
elftal, 

getraind door Gerrit Put. Tot nu toe heb ik 
van deze trainers het meest geleerd. Maar 
het mooiste moment was het winnen van de 
periodetitel, tijdens het eerste seizoen van 
Raimond van der Heijden. 

Heel Nederland juicht. Oranje wordt in 1988 Europees Kampioen. 
Mathijs Paf is dan zes jaar en meldt zich als lid bij Grolse Boys. Tien 
jaar later maakt hij zijn debuut in het eerste elftal. Toen nog op zondag, 
tegenwoordig op zaterdag. Ooit een talent, een product uit eigen 
jeugd. Nu een ervaren speler, een Grolse Boys-man in hart en nieren. 
En de nieuwe generatie. Een verhaal over clubliefde van een twintiger.

Al die mooie herinneringen, daar doe je het toch voor?

CLUBLIEFDE VAN EEN TWINTIGER
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Nu speel ik met mijn broertje samen in het 
eerste. Dat is super en maakt het bijzonder.  
In de jeugd werd altijd gewezen op de 
verschillen tussen ons. Nu denk ik juist 
dat wij qua voetbal veel op elkaar lijken. 
Alleen heeft Arjan van alles net wat meer, 
voornamelijk meer voetbalinzicht en rust 
aan de bal. Naar mijn mening is hij een 
van de beter voetballers in de selectie. Het 
was voor hem een goede stap om enkele 
seizoenen bij Grol bij te leren.

Het had niet veel gescheeld of ik had in 
de jeugd ook de stap gezet. Veel jongens 
in mijn klas voetbalden bij Grol, toch de 
grote club in Groenlo. Ik had de overschrijv-
ings-papieren al thuis liggen. Mijn ouders 
stonden door omstandigheden niet achter 
deze ontwikkeling. Ik heb er in ieder geval 
nooit spijt van gehad. 

Later, bij de senioren ben ik eens gevraagd 
om bij Reunie te komen voetballen. Maar 
de selecties van zondag en zaterdag waren 
toen net samengevoegd en iedereen was 
onder de indruk van Gerrit Put, de nieuwe 
trainer. De verwachtingen waren hoogges-

pannen. Dat was de reden om te 
blijven.

De verwachtingen werden helaas niet inge-
lost…en dat is eigenlijk te vaak gebeurd bij 
Grolse Boys. Maar toch zie ik de toekomst 
rooskleurig in. Ik zie dat de jeugdafdeling 
de goede weg is ingeslagen en dat er jonge 
en ambitieuze mensen in het bestuur zijn 
gekomen. Ik heb er vertrouwen in. Hopelijk 
breken er over een paar jaar wat jeugdspel-
ers door bij het eerste, er is talent genoeg. 
Dan kunnen we weer een stap vooruit 
zetten. Nu zijn we nog grotendeels afhan-
kelijk van spelers van buitenaf. En laten we 
wel wezen, als je in het tweede rijtje staat in 
de 4e klasse ben je voor een topspeler niet 
erg aantrekkelijk…

Of ik het nog ga mee maken? De derde 
klasse? Ik hoop het. Tegenwoordig woon 
ik in Veenendaal en reis ik twee keer per 
week naar Groenlo om te voetballen. Som-
migen verklaren me voor gek. Maar ik zou 
zo graag nog eens kampioen willen worden 
of promoveren met Grolse Boys. Alleen al 
voor de voorzitter, die altijd voor de spelers 
klaar staat, de trouwe supporters en de vele 
vrijwilligers… 

Ik voel me thuis bij Grolse Boys. De gezel-
ligheid, de vrienden, de verhalen die je met 

de jaren verzamelt…Het toernooi met het 
tweede elftal in Valkenburg waar we de 
beker meenamen en de halve inboedel van 
de kantine meekregen omdat die club werd 
opgeheven…Het kampioenschap 
in de A1 en de zeven kratten 
bier die we aangeboden 
kregen…
Het uitstapje naar Sint 
Pancras, waar Richard 
zonder kruisband de ster-
ren van de hemel danste…
Die herinneringen, daar 
doe je het toch voor?

Grolse Boys A1 kampioen in 1999. Mathijs rechtsboven op de schouders.

CLUBLIEFDE VAN EEN TWINTIGER
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Het hoofdbestuur: 
Staand van links naar rechts: 
Henk Geurkink jr.,
Bert de Hek,
Nico Kok.
Zittend van links naar rechts: 
Peter Grooten,
Henk Geurkink (voorzitter), 
Randy Keunekamp.
Op de foto ontbreekt Mike 
Seijger.

Het jeugdbestuur:
Staand van links naar rechts: 

Gino Kleverwal, 
Randy Keunekamp,

Ivo Zwama.
Zittend van links naar rechts: 

Hendrik Warnar,
Barry Janssen (voorzitter), 

Martin Jansen.

2008
OPRICHTING: 18 MAART 1948
CLUBKLEUREN: ROOD SHIRT, WITTE BROEK EN BLAUWE KOUSEN

ACCOMODATIE: HET WILGENPARK, BELTRUMSEWEG 3A, 7141 VJ, GROENLO, 0544-463266 
POSTADRES: S.V. GROLSE BOYS, P/A REUVEKAMP 16, 7152 GV, EIBERGEN

INTERNET: WWW.GROLSEBOYS.NL

E-MAIL: INFO@GROLSEBOYS.NLC
LU

B
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2008

1e

2008

2 e

Achterste rij van links naar rechts: Richard van Es. Khalid Chaboune, Jaap Jansen (assistent-scheidsrechter, Sasha Milutinovic, Bram Corts.
Middelste rij van links naar rechts: Bart Smeets, Tom Jansen, Tonny Tjoonk (hooftrainer), Willy Groot-Kormelink (elftalleider), Mathijs Paf, 
William van Druten.
Voorste rij van links naar rechts: Danny Ferrol, Dalibor Repija, Holger Braun, Barry Janssen, Niels Rondeel, Slavko Duvnak, Arjan Paf.
Op de foto ontbreken Sander Wijgerink, Ramon Smit en Bennie de Leeuwe.

Achterste rij van links naar rechts: Ramon Janssen, Danny Vester, Imre Berki, Ivo Zwama, Gino Kleverwal.
Middelste rij van links naar rechts: Sander Wijgerink, Sjors Averdonk, Melvin Oleana, Ruud Smeets.
Voorste rij van links naar rechts: Paulus Maessen, Wilco ter Haar, Richard Lorist, Davey Keunekamp, Roy Zwama.
Op de foto ontbreken: Arjan Korenromp, Thomas Denie, Jan de Deugd, Sebastijan van Beugen, Gion Marki, Christiaan Grooten.
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2008

3 e
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4 e

Achterste rij van links naar rechts: Davey Keunekamp, Roy Rensink, Rick Dinkelman, David Seijger.
Middelste rij van links naar rechts: Ouissame Chaboune, Patrick Schartman, Ivo Oostendorp.
Voorste rij vlnr: Rik Willemsen, Mohammed Maouiane, Mike Seijger, Maikel Wiggers.
Op de foto ontbreken Diederik Corts, Rick Spekschoor, Thijs Veltman, Karim van de Zande, Guido Oudejans, Atse Meerman. 

Achterse rij van links naar rechts: Jeroen Schuurmans, Remco Rouwmaat, Ronnie Baten, Frank Harbers.
Middelste rij van links naar rechts: Tonnie Schartman (assistent-scheidsrechter), Eric Schuurmans, Leo Reijrink, Richard Eefting (verzorger), 
Rinie Poelhuis, Hans Schuurmans (leider).
Voorste rij van links naar rechts: Benny Röring, Fons Reijrink, Rick Te Braak, Clemens ten Have, Eric Everink, Huub Tuinte.
Op de foto ontbreken: Randy Keunekamp, Herman Jansen, Serge Ran. 

GB_jub_p57-58_heden.indd   57 2-3-2008   18:06:17



S V  G R O L S E  B O Y S  6 0  J A A R

58

2008

B1

2008

C1

Achterse rij van links naar rechts: Daniël Aalders, Thomas van de Wiel, Alfred Land, Martijn van de Wiel, Sander Hermsen.
Middelste rij van links naar rechts: Martin Jansen (leider), Kenan Kurt, Bedri Sogojeva, Gerrit Abbink (trainer/leider), Jan Jansen (leider).
Voorse rij van links naar rechts: Sarmin Hammo, Abdul Saïdi, Mehmet Er, Vincent Warnar, Edin Bicic, Amir Haziri, Maikel Nüchter.
Op de foto ontbreekt: Alen Isho.

Staand van links naar rechts: Rick van Koot (leider), Coen Pleiter, Nick Berentsen, Ria Nüchter (leider), Ab dulah Saïdi, Hemza Alla, Chris-
tian Buiel, Jason van Maanen, Jacco van Koot, Herman Jansen (leider).
Zittend van links naar rechts: Joris Huurneman, Dennis Nüchter, Bob Meijer, Danny Haek, Mats Ottink.
Op de foto onbreken: Jeffrey Firing, Maikel de Paauw, Denice Jansen, Bernd Dorrestijn, Tonny Firing (trainer).
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2008

D1

2008

E1

Achterste rij van links naar rechts: Rutger van Schijndel, Thomas Huurneman, Vincent te Brake, Demis Haek.
Middelste rij van links naar rechts: Barry Janssen (trainer/leider), Stefan Lepping, Danny Willemsen, Donald Haek, Rick de Hek, Jordi van 
Lochem, Paulus Maessen (trainer/leider).
Voorste rij van links naar rechts: Quissame Saïdi, Jorn Groot Zevert, Mergim Bricori, Youri Groot Kormelink, Willem van der Schaaf.

Staand van links naar rechts: Kees Dumoulin (leider), Daan Schuurmans, Sander Dumoulin, Luc Berentsen, Rudi Nüchter (traIner/leider). 
Zittend van links naar rechts: Sallahedin Bouchantouf, Eduardo de Sousa Cavalcante, Kevin Nüchter, Rubel Hammo, Justin Nobes.
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2008

E 2

2008

E3

Staand van links naar rechts: Karel Meijer (leider), Koen Meijer, Niels Tuinte, Teun Kolkman, Wesley Gralike, Angelo Gralike (leider).
Zittend van links naar rechts: Mustafa Er, Harm Poelhuis, Ilyas Albayrak, Jelle Hoog Antink, Thijs de Hek.
Op de foto ontbreken: Tom Jansen (trainer), Arjan Paf (trainer).

Staand van links naar rechts: Daan Ikink, Stijn Jansen (leider), Nick Lenderink.
Zittend van links naar rechts: Alban Sulejmani, Sander Huurneman, Jeffrey Jansen, Stijn van Schijndel.
Op de foto ontbreken: Brian Döring, Bilal Saïdi, Freddy Döring (trainer/leider).
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2008

F1

2008

F 2

Staand van links naar rechts: Gerjan Roekevisch (leider), Joris ten Have, Daan Schuurmans, Jelle Leusink, Luc Tuinte, 
Ronnie Reusink (trainer).
Zittend van links naar rechts: Wout Asschert, Jim Tuinte, Maik Roekevisch, Mike Lenderink, Gijs Kolkman.

Staand van links naar rechts: Mark Luttikholt, Thijs Reinders, Teun Schuurmans, Wout Asschert, Reza Hartemink.
Gehurkt van links naar rechts: Thomas ten Have, Daan Bragt, Jens Gebbink, Amine Kasmi, Max van der Aa, Michel Tuinte (trainer/leider). 
Op de foto ontbreken: Vincent Warnar (trainer), Daniël Aalders (trainer).
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VOOR HET EINDE WISTEN DE BOYS NOG 
2 DOELPUNTEN TE MAKEN, WAARDOOR 
ZIJ MET EEN 5-3 OVERWINNING EN HET 
KAMPIOENSCHAP HUISWAARTS TOGEN.

(Krantenbericht over het eerste 
kampioenschap, in ‘49)

DOOR DE HEER J. WEVERS WERD HET 
NIEUWE CLUBLIED GEZONGEN, TERWIJL 11 
DAMES IN DE KLEUREN VAN DE VOETBAL-
VERENIGING HET JUBILERENDE BESTUUR 

EEN TELEVISIEBAL AANBODEN.

(Verslag van de viering van het
15-jarig bestaan, ‘63)

…WANT VELE JAREN ACHTEREEN HEBBEN 
ZICH DE ELFTALLEN VAN DE BOYS EN NAT-

UURLIJK OOK DE BEZOEKENDE PLOEGEN 
MOETEN BEHELPEN IN EEN GEBOUWTJE 

OPGETROKKEN UIT MATERIAAL, DAT VEEL 
LEEK OP VERPAKKINGSMATERIAAL VAN EEN 

BEKEND GROLS BEDRIJF!

(Over de bouw van een nieuw 
kleedgebouw, 11-11-’65)

LATEN WIJ DE CLUB VAN VRIENDEN EN HET 
KLEINE BROERTJE BLIJVEN.

(Voorzitter Rozijn bij het kampio-
ens-feest, Twentse Courant, ‘72)

ER IS EEN CLUB ONTSTAAN WAARTEGEN 
MET VOLMONDIG ‘JA’ KAN ZEGGEN. U 

HEBT DOOR SAAMHORIGHEID EN IJVER EEN 
GEHEEL EIGEN PLAATS VEROVERD.

(J. Honderslo van de KNVB, tijdens 
het 25-jarig jubileum, ‘73)

HIJ GING HIERBIJ OP DE SCHOUDERS VAN 
HET GEHELE ELFTAL EN WERD ZO NAAR 
DE KLEEDKAMERS GEVOERD WAAR DE 
CHAMPAGNE INMIDDELS KLAARSTOND.

(Trainer Kraster krijgt lof na de 
kampioenswedstrijd, 06-05-’79)

ALS DEZE VRIJWILLIGERS ER NIET WAREN 
GEWEEST, DAN HAD DEZE ACCOMMODATIE 
ER NOG NIET GESTAAN. MISSCHIEN ZOU 
DEZE ER DAN WEL NOOIT ZIJN GEKOMEN.

(Voorzitter Gierveld over de 
realisatie van het nieuwe
kleedgebouw, 03-09-’81)

MAAR BIJ ONS MAG HET ALLEMAAL NIETS 
KOSTEN. WE ZIJN DAAROM ONTZETTEND 

BLIJ MET DE INZET VAN DE LEDEN, OP WIE 
WE ALTIJD KUNNEN REKENEN ALS ER IETS 

MOET GEBEUREN.

(Voorzitter Henk Geurkink in de 
Gelderlander, 21-08-’92)

TIJDENS DE WINTERSTOP WAS HET ECHT 
ZEER GEZELLIG. EEN GOEDE SFEER STAAT 

HOOG BIJ ONS IN HET VAANDEL.

(Zondag 1 speler Richard Smit in 
de Gelderlander, 04-02-’95)

HET OPRICHTEN VAN EEN ZATERDAG-
TAK KAN NATUURLIJK NIET LOS GEZIEN 

WORDEN VAN HET UITGAANSPATROON IN 
GROENLO.

(Martin Wagendorp, na het behalen 
van het kampioenschap met zater-

dag 1, 14-03-’95)
EEN LAATSTE MAN VAN TWINTIG TREF JE 

NIET ZO VAAK. 
MAAR IK WAS VOOR DE DUIVEL NIET 

BANG.

(Herman van de Wiel over zijn 
eerste wedstrijd in zondag 1, 
De Gelderlander, 27-05-’95)

ALS ZE ZONDAG TEGEN NVC WEER ZO 
BELABBERD SPELEN GA IK NAAR HUIS.

(Zondag trainer Schrijver na een 
slechte wedstrijd, 06-10-’95)

ALS HET WEL ZOVER KOMT, ZOU IK ER 
EEN SLAPELOZE NACHT VAN KRIJGEN.

(Zondag 1 speler Bart Smeets over 
een fusie, 14-10-’96)

IK KAN MET ROOIE VARFE NEET

BLAUW SCHILD’REN!

(Bennie Wevers stemt tegen
de fusie tijdens 

de jaarvergadering in ‘96)

EEN GOED SCHOT EN HET HELE GEBOUW 
ZOU IN ELKAAR STORTEN. DAARVOOR WAS 

RONALD KOEMAN NIET EENS NODIG.

(Wilfried van Vuuren over de oude 
kantine, zomer ‘97)

IK GELOOF DAT GROLSE BOYS NU OOK 
MEER KATHOLIEKEN DAN PROTESTANTEN 
TELT. SPORT HEEFT NIETS MET GELOOF 

TE MAKEN.

(Voorzitter Geurkink over de
protestantse beginselen van

de club,  12-03-’98)

AAN HET ONS-KENT-ONS-GEVOEL WORDT 
OP HET WILGENPARK MEER WAARDE 

TOEGEKEND DAN AAN HET PUNTENTOTAAL 
OP DE RANGLIJST.

(Grolse Boys is een vriendenclub, 
De Gelderlander, 20-03-’98)

GROLSE BOYS GAAT HAAR EIGEN WEG, 
MET HAAR EIGEN KLEURRIJKE IDENTITEIT. 
DE UITKOMST VAN DE VERGADERING WAS 

DAT DE SAAMHORIGHEID DIE ER NU IS, 
BASIS IS VOOR EEN LANG BESTAAN, TOT 

VER IN DE VOLGENDE EEUW.

(Fusie is van de baan, artikel in de 
Groenlose Gids, 20-05-’99)

A DUTCH AMATEUR SOCCER TEAM HAS 
CANCELLED TRAINING AND HOME GAMES 

FOR AT LEAST A WEEK BECAUSE ITS 
SHOWERS ARE TOO HOT.

(Grolse Boys zit met een kapotte 
thermostaat, Singapore Times, 

08-12-’99)

GROLSE BOYS HAD AAN EEN PAAR KAN-
SEN VOLDOENDE VOOR ÉÉN PUNT.

(Grolse Boys zondag 1 heeft zijn 
laatste wedstrijd gespeeld, 

08-05-’00)

DE IMMER GOED GEMUTSTE VOORZITTER 
GEURKINK MAALDE ER ECHTER NIET AL TE 
LANG OM. TIJDENS DE WEEMOEDIGE GANG 
NAAR DE KLEEDKAMER KREGEN DE SPEL-

ERS EVENGOED EEN SCHOUDERKLOP.

(Na een nederlaag, krantenartikel 
in de Gelderlander, 29-10-’01)

‘HET IS HIER ALTIJD FEEST!’

(Harry Notten wordt overstemd 
door zingende spelers van het 

tweede als hij een journalist tele-
fonisch te woord staat, 12-05-’03)

DE PLOEG HEEFT DE REPUTATIE EEN 
KILLER TE ZIJN ALS HET ZIJN DAG HEEFT. 
DAAROM KOMT MENIG TEGENSTANDER 

MET DE STAART TUSSEN DE BENEN NAAR 
HET WILGENPARK.

(Uit een interview met trainer Rai-
mond van der Heide, 25-03-’05)
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