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De marketing- en communicatieafdeling vormt
de creatieve kracht achter iedere organisatie.
Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger
plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we
online en offline verbinden.

compleet
communicatietraject
Van concept tot creatie en realisatie; wij
helpen u bij het gehele of een deel van het
communicatietraject, het is maar net waarbij u
onze expertise nodig heeft. Omdat wij werken
met een vast team van professionals, kunnen
we snel schakelen. En is geen vraag ons te gek.
concept
creatie
realisatie
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Geachte lezer
Na hopelijk een voor u allen voorspoedig verlopen vakantie ligt deze periode voor de meesten
van ons, voor ons gevoel, al weer lichtjaren achter ons. We zijn al helemaal weer gewend aan
ons normale leventje, waar dus ook voetbal wederom een vooraanstaande rol in inneemt. De
resultaten van ons eerste team zijn nogal wisselvalig te noemen. Teleurstellend? Nee! Zeker
niet gezien de uittocht die plaatsvond na afloop van het afgelopen seizoen. Handhaving is waar
we ons waarschijnlijk maar tevreden mee zullen moeten stellen. Dan hebben onze jongens
het gewoon goed gedaan, al hopen we stiekem op meer uiteraard. Een voetbaltoetje in de
vorm van nacompetitie om promotie zou een wereldprestatie zijn. Of dat toetje er in zit? Het
zou namelijk het enige voetbaltoetje zijn dat er de zomer van 2016 voor ons allen in zal zitten.
Wat een debacle, de uitschakeling van Oranje voor het EK in Frankrijk. We waren er met zijn
allen getuige van. Na afloop van de wedstrijd tegen Tsjechië was er meer reden tot opwinding
wat mij betreft dan de gehele kwalificatiereeks het geval is geweest. Wat de heren Blind
en met name van Oostveen uitkraamden na afloop, vroeger kwamen er dan twee broeders
aangelopen met een dwangbuis en kalmerende woorden. Van Oostveen spande de kroon
door doodserieus te vertellen dat men al een periode aan het bouwen is en men hier gestaag
mee door wil gaan. Bouwen? Slopen zullen ze bedoelen. Wat een drama die van Oostveen.
Natuurlijk staat hij achter Blind. Het zou bij voorbaat al een brevet van onvermogen zijn dat
hij zichzelf opspeldt als hij Blind zijn congé zou geven. De mens Danny Blind, daar is niets
mis mee, maar als bondscoach alles! De man straalt voetbalarmoede uit. Maar ja, wie zou
hem op moeten volgen? Het is immers één grote puinhoop en zowaar geen lolletje om het nu
over te nemen. Aan elk nadeel zit uiteraard ook weer een voordeel. Geen ethervervuiling met
Oranjeknallers van Wolter Kroes, Gerard Joling en Dries Roelvink en andere muziekprullaria,
aankomende zomer. Op de Oranjetompoucen na dan, wat mij betreft.
Heeft een succes op een WK en of EK altijd positieve gevolgen voor de aanwas van leden van
voetbalverenigingen in ons land, het is maar de vraag of nu niet het tegenovergestelde effect
merkbaar zal zijn straks. Late we het hopen van niet. Een succesvolle sport, met aanvullend
succes van een Nederlandse atleet op de aanstaande Olympische Spelen, zou zomaar nadelige
gevolgen kunnen hebben voor het aantal voetballers in Nederland. Laten we er binnen s.v.
Grol in ieder geval alles aan doen om het onze leden naar de zin te maken en houden, dat ze
trots zijn om het blauwwit te dragen.
Vooralsnog allen ontzettend veel plezier en succes toegewenst. Voor nu echter eerst veel
leesplezier in uw eigen clubblad.
Namens de redactie,
Henri Walterbos, Hoofdredacteur

Waarbij u als klant centraal staat,
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Mark: ”We hebben
sowieso een leuke groep.”
Evan: ”De trainingen
bij de Grol zijn leerzaam
en van een hoger niveau.”

Paul: ”We vinden het hier
echt leuk om te voetballen.”

Door:
Mark Wessels /
Rick Brockotter

“VOETBALLERS UIT DEN VREEMDE”
Niet alleen Grol 1 heeft aantrekkingskracht op spelers van buitenaf;
binnen de jeugdafdeling zijn er ook
een aantal voetballers en voetbalsters die van buiten Groenlo komen. Veel talenten van het G-team
komen van verder weg maar ook
in andere teams spelen jongens en
meiden die nooit op de fiets naar
sportpark Den Elshof komen. En
het zijn er meer dan dat je in eerste
instantie zou denken. In deze uitgave van het clubblad lichten we er
een vijftal uit.
Paul Benedict , Mark Hietland en Evan
Hilhorst wonen in Geesteren maar
voetballen sinds kort bij de jeugd van
de Grol. Paul en Mark hebben zich
vorig jaar aangemeld en spelen nu hun
tweede seizoen in D1. Evan heeft zich
net over laten schrijven en voetbalt in

het D2 team van trainer Robert Zijdel.
Ze trainen alle drie twee keer per week
(maandag en woensdag) en voetballen
op zaterdag “om het Echie”.

Een kort voorstelrondje:
Paul Benedict is 11 jaar en hij speelde
vanaf zijn vijfde levensjaar bij GSV.
Paul heeft eerst veel “op nummer 10
gespeeld” en verder in de verdediging
maar staat nu in de spits bij Grol D1. Fysiek staat hij zijn mannetje. Zijn favoriete speler is Lionel Messi en de leukste
trainer vindt hij Louis van Gaal omdat
hij hem “de grappigste vindt”. Favoriete
clubs: FC Twente en in internationaal
verband Bayern München. Paul zit op
het Staring College in Borculo.
Mark Hietland is 12 jaar en speelt ook al
vanaf zijn vijfde in clubverband. Mark
is begonnen als spits maar speelt nu op

het middenveld. Mark heeft vorig jaar
een aantal keren bij de Graafschap en
KNVB selectie meegetraind. Hij is een
speler met veel loopvermogen, een
groot supporter van Ajax en zijn grote
voorbeeld is Wesley Sneijder. Volgens
Mark is Frank de Boer de beste trainer.
Mark gaat ook naar school in Borculo.

Evan Hilhorst is 11 jaar en is net begonnen bij de Grol. Hij is een echte spelbepalende middenvelder met een goed
overzicht en traint al één keer per week
met Grol D1 mee. Evan vindt Ronald
Koeman de allerbeste trainer en hij ziet
Ronaldo als zijn grote voorbeeld. Real
Madrid is zijn topclub. Evan zit in groep
8 van de basisschool in Geesteren.
Andreas Benedict, de vader van Paul,
was vijf jaar lang hun trainer en leider
bij de F- en de E-jeugd van GSV’63 in

Geesteren. Andreas over deze periode:
“We hadden een harstikke leuk team
en gingen altijd met zeven spelers de
competitie in, dus zonder reserves.
We trainden bij GSV twee keer in de
week en de jongens waren allemaal
supergemotiveerd. We werden met dit
team kampioen en wonnen drie keer
de KNVB beker. Maar op een bepaald
moment moet wel de overstap worden
gemaakt naar de D-jeugd en dat betekent automatisch een elftal in plaats van
een zevental en een heel veld. Enkele
jongens wilden echt prestatiegericht
gaan spelen en wilden daarvoor naar
een andere club. Je kunt je voorstellen
dat dit in een kleine gemeenschap als
Geesteren wel voor een beetje beroering zorgde. Deze drie jongens hebben
bijvoorbeeld ook een aantal keren bij de
Twentsche Voetbalschool meegetraind
en willen wat bijleren.”

Waarom werd er voor de Grol
gekozen?

Andreas: ”Het was natuurlijk het meest
praktisch geweest als ze zich hadden
aangemeld bij Reünie in Borculo. Daar
kunnen ze op de fiets naar toe. Op het
moment dat het bekend werd dat de
jongens ergens anders wilden gaan
voetballen had ik diezelfde week nog
twee mensen van het jeugdbestuur van
Reünie over de vloer. Bij Reünie hadden
ze echter al 16 spelers voor de D1 en
toen hebben we besloten om verder te
kijken. Sportclub Lochem was ook een
optie maar daar heerst toch een wat andere, stadse mentaliteit die minder bij
ons past. Andere mogelijke clubs waren
Ruurlo en HSC in Haaksbergen. HSC
is een club waar we met GSV een paar
keer hebben gespeeld en is qua jeugd
toch een beetje vergane glorie. Een club
als Ruurlo speelt op een te laag niveau.

Bij Grol hadden we meteen een goed
gevoel; een mooie club met veel jeugd
en natuurlijk het Marveldtoernooi. Grol
ademt voetbal.“

Hoe ziet de sportieve toekomst eruit;
jullie blijven bij de Grol?
“Grol is een leuke club. We willen dit
seizoen kampioen worden, veel bijleren
en natuurlijk plezier hebben!”
Andreas lachend: “de ouders van de
jongens rijden bij toerbeurt naar de trainingen en zo lang we dat blijven doen,
zit het wel goed. En anders moeten ze
maar een uur fietsen…”.

“Bij Grol hadden we meteen een goed gevoel; een mooie club met veel jeugd en natuurlijk het Marveldtoernooi.”
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“Ik zou heel erg graag met het Marveld toernooi willen mee doen.”
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Het grote voordeel van

In de jeugd van de s.v. Grol voetballen
veel jongens en meisjes waarvan het
grootste deel uit Groenlo zelf komen,
maar ook een behoorlijk aantal niet.
Waarom hebben deze spelers nou voor
Grol gekozen? Hoogste tijd om kennis
te maken met jeugdspelers Bjorn
Verheij en Julian Winkelhorst.
Bjorn Verheij is 15 jaar en komt uit
het mooie Doesburg maar heeft net
een verhuizing naar Ulft achter de rug.
Zijn keuze voor Grol komt omdat zijn
ouders een stacaravan op camping
Marveld hebben en daar elk weekend
komen. Maar deze keuze was niet vanzelfsprekend. “Ik had in het begin weinig met voetbal maar nadat ik mee had
gedaan met een paar voetbaltoernooitjes op de camping begon ik het leuk
te vinden.” Zodoende startte Bjorn
vijf jaar geleden in de D-jeugd bij s.v.
Grol. Op dit moment voetbalt Bjorn in
de B4. “Een heel leuk team, we staan
bovenaan en doen mee om het kampioenschap, we moeten vandaag tegen
de nummer twee Vosseveld B1.” Deze
wedstrijd wordt gelijk gespeeld, maar
Grol B4 staat alleen aan de leiding met
13 punten. Hij staat dit seizoen in de

Openingstijden:
ma/di/wo/do 8.00 t/m 20.00
v.l.n.r. Julian Winkelhorst en Bjorn Verheij
spitspositie en vindt de Grol een leuke
club vooral omdat er een gemoedelijke
sfeer hangt. Hogerop voetballen hoeft
van Bjorn niet persé. “Ik heb niet echt
ambities, ik wil gewoon lekker voetballen en plezier hebben.”
Julian Winkelhorst is 14 jaar en komt
uit Zieuwent waar hij tevens begon
met voetballen bij RKZVC. Hij ging vervolgens naar de Gelderse voetbalacademie in Doetinchem en bleef hangen
bij DZC. Vervolgens ging hij naar de
s.v. Grol. “Dit kon ik goed combineren
met mijn keuze voor het Marianum.”
De multi functionerende middenvel-

vrijdag

8.00 t/m 21.00

zaterdag

8.00 t/m 20.00

der speelt nu in de C2 en traint mee
met de B1. “Max de Vries Sr. laat me
meetrainen en iedereen begeleidt me
goed bij de s.v. Grol.”

zondag

Julian vindt de s.v. Grol een leuke club
waar iedereen goed met elkaar omgaat
en heeft het daarom erg naar zijn zin.
Verder blijkt dat Grol er een ambitieuze speler bij heeft: “Ik zou heel erg
graag met het Marveld toernooi willen
mee doen en zal daar vol voor gaan.”
En ook voor de toekomst heeft Julian
duidelijke plannen. “Ik wil altijd zo
hoog mogelijk voetballen en natuurlijk
het eerste halen.”

Beltrumsestraat 40,
7141 AM

12.00 t/m 18.00

Groenlo

Albert Heijn
Wallerbosch

Altijd raak bij

AH-Groenlo-adv-Grol.indd 1

GroenRijk Groenlo!

Foto: Lawrence Mooij

GEFELICITEERD TIM EN DE GRACHT MET ‘DE KAT EN VIER MUREN’
Als redactie zijn we al geruime tijd
enorm blij met ons redactielid Tim
Ebbers. Als schrijver, als mens. Grote
verdiensten heeft hij voor onze clubuitgave. Tim is een zeer veelzijdig man
en zoals velen weten, begenadigd met
een uniek stemgeluid. Als speler van
het zeer succesvolle Grol 45+ team
trapt hij nog maar wat graag tegen een
bal binnen onze club, maar zijn echte
passie is muziek. Als zanger/gitarist
van De Gracht en afsplitsing De Vijver,
luisterde hij met zijn muziekvrienden
vele feesten op bij s.v. Grol en zong

hij op de jubileum-cd het door onze
hoofdredacteur geschreven ‘Kantinelied’, bijgestaan door Onno Zijdel,
gitarist van De Gracht.
Na een succesvolle periode rondom
de single ‘Twee perfecte handen’
besloot de band te stoppen in 2005,
hetgeen de vele liefhebbers ‘in rouw’
dompelde. Na 2 cd’s lagen de mooiste
nummers immers nog op de plank.
Nu niet meer, want de band besloot
na 2 succesvolle edities Roomse
Herrie, in 2008 en 2013 en een keer

als headliner op de Tributeparty, om
die nummers toch maar op te gaan
nemen. Het resultaat is een fenomenale cd: ‘De kat en vier muren’. De
cd wordt live gepresenteerd op 20
november, bij Loco Lievelde. Kaarten
kosten 10 euro, inclusief cd! Snel naar
Bruna Groenlo, Westernman Lichtenvoorde, Loco Lievelde en Decotheek
Winterswijk. Wij zijn van de partij!
Namens de clubbladredactie en s.v.
Grol in de gehele breedte, Tim en De
Gracht ‘van harte gefeliciteerd met
dit muziekpareltje.’

Kom online
shoppen in
de groenste
webshop,
groenrijk.nl!

GroenRijk Groenlo

Marhulzenweg 49 • 0544-462118 • groenrĳkgroenlo.nl
Kĳk voor onze actuele openingstĳden op onze website!

19-03-15 (w 12) 16:07
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JAARVERGADERING S.V. GROL
Clubhuis

de Voortwisch
Iets te vieren?

Clubhuis de Voortwisch stemt met u uw wensen af;
datum, aantal gasten, soort en eventueel doel van de
gelegenheid, en natuurlijk het menu. Is het een brunch, lunch,
high tea, diner, een feestelijke en/of zakelijke gelegenheid.
Clubhuis de Voortwisch regelt het voor u! Gelegen op de
prachtige golfbaan “De Voortwisch” in Winterswijk.
Zomerperiode:
9.00 uur – afhankelijk van het weer
en het aantal aanwezige spelers.
Winterperiode:
weekdagen: 9.00 uur – 17.00 uur
weekend: 10.00 uur – 17.00 uur

adv-130x90-voortwisch-Grol.indd 1

Vredenseweg 150
7113 AE Winterswijk
www.golfclubwinterswijk.nl
Voor reserveringen:
0543 - 56 25 25

14-06-13 14:59

De top
kunnen
bereiken

“WE STAAN OP EEN KRUISPUNT”
door klein te
beginnen.

Rabobank. Sponsor van SV Grol
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
de Rabobank de sporten waar we allemaal
graag naar kijken, maar ook de sport waar
iedereen aan mee kan doen.

www.rabobank.nl/noa
Een aandeel in elkaar

De s.v. Grol staat er goed voor. De
vereniging telt anno 2015 een record
aantal leden en is financieel meer
dan gezond. Tijdens de algemene
ledenvergadering van maandag 5
oktober jl. werd door het hoofdbestuur een lijvige agenda gepresenteerd aan de aanwezige leden.
Vooral met het oog op de agendapunten had de jaarvergadering
absoluut een betere opkomst verdiend. De leden die wel aanwezig
waren kregen overigens meer dan
“waar voor hun geld”. Na de korte
bijeenkomst bij het monument “bewogen staan wij stil” trapte voorzitter Hans Scheinck kort na acht uur
af en loodste de agenda vakkundig
door de jaarvergadering.

+
+

+

+

+

Jaarverslag seizoen 2014-2015
+
Secretaris Tonnie Zieverink was hierna
aan de beurt die het jaarverslag presenteerde over het seizoen 2014-2015.
Hieronder een aantal kernpunten van
zijn verslag:
+ Twee zeer druk bezochte derby’s tegen Longa’30: een fantastische sfeer
en reclame voor het amateurvoetbal. De penningmeesters van zowel
Longa als Grol waren de grote winnaars. Grol 1 is helaas gedegradeerd
na een verblijf van 2 seizoenen in de
1e klasse.
+ Twee geslaagde bijeenkomsten voor
de sponsoren en businessleden van
beide clubs.
+ Het ledenaantal van de s.v. Grol
blijft nog steeds groeien. Met name
het aantal meiden groeit explosief.
Afgelopen seizoen namen maar
liefst 8 meisjesteams deel aan de
competitie. In totaal spelen nu 560
jeugdspelers actief in competitie-

+

verband. Verder spelen steeds meer
35+ en 45+ teams (3 in beide categorieën) mee in de vrijdagavondcompetitie.
Meer dan 375 vrijwilligers zijn direct
en indirect bij de club betrokken.
De s.v. Grol heeft meer dan 300
sponsoren en daarnaast 145 donateurs bij de BCG.
Afgelopen seizoen is een aangepaste entree gerealiseerd en er zijn
2 nieuwe kleedkamers gebouwd.
Right tot Dream Ghana werd de
winnaar van het 26e Internationale
Marveldtoernooi. De sprekers John
van Zweden en Erik Hulzebosch
zorgden voor een onvergetelijke
sponsoravond.
Het Grol archief is ingericht en
opgeborgen in de nieuwe aanbouw
bij de entree.
In totaal 115 kinderen zijn mee
geweest op E- en F-kamp.
Communicatie wordt steeds belangrijker binnen een club als Grol die
nog steeds groeit.

Financieel verslag 2014-2015
Financieel gezien is de s.v. Grol
afgelopen seizoen keurig “binnen de
lijntjes” gebleven. De kosten bleven
binnen de begroting en de inkomsten
waren €17.500,00 hoger dan begroot.
Een deel van de hogere inkomsten
was uiteraard een gevolg van de mega

recette tijdens Grol 1 – Longa’30 1.
Het brutoresultaat kwam op ruim €
18.000,00 en hiervan is € 12.500,00
gestort in het fonds Kwaliteitsimpuls
Jeugdopleiding. Het uiteindelijke resultaat was een bescheiden netto winst.
De bestuursleden Noelle Neeleman
(sponsoring) en Tonnie Zieverink
(secretariaat) zijn herkozen voor een
nieuwe termijn van 3 jaar. Nieuwkomer Bart Porskamp werd tijdens
de vergadering officieel gekozen tot
bestuurslid technische zaken. Bart gaat
de komende jaren onder andere een
ambitieus plan voor de jeugdafdeling
uitrollen.

Communicatie
Goede en effectieve communicatie is
van essentieel belang voor een vereniging als s.v. Grol met 850 spelende
leden, 500 ondersteunende leden,
bijna 400 vrijwilligers, 20 besturen en
commissies, 300 sponsoren en 10.000
belangstellenden. Social media als FB,
Twitter en Instagram zijn booming en
het gebruik hiervan is enorm toegenomen.Het bereik van Facebook is
bijvoorbeeld 3.000 tot 4.000 personen
per dag. Het aantal volgers op Twitter
is toegenomen van 1100 tot 1600 personen. Het Facebook account is van
500 naar 800 likes gegaan. Instagram
is het afgelopen seizoen gestart met
250 volgers. Het bereik van social

Door:
Mark Wessels

“Ik blijf gewoon lid en wel tot de laatste snik”
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media is dus enorm toegenomen. De
vernieuwde website is in augustus 2014
in gebruik genomen en het navigeren
binnen de site is een stuk makkelijker geworden. Het aantal unieke
bezoekers is enorm gegroeid met als
topdag zaterdag 21 maart 2015 toen de
wedstrijd Grol – Longa werd gespeeld:
2400 unieke bezoekers. Afgelopen
seizoen is het clubblad voor het eerst
in full colour verschenen.

Voetbaltechnische zaken
Het Kwaliteitsplan dat vorig jaar
oktober tijdens de ledenvergadering
is gepresenteerd, is het startsein
geweest voor de omvorming van de
voetbaltechnische structuur, van Commissie Opleiding en Vorming naar de
Technische Commissie. Het hoofd van
de Technische Commissie – voorheen
Commissie Opleiding en Vorming – is
sinds begin 2014 Bert Roeterdink.
Hij gaat samen met Bart Porskamp,
bestuurslid technische zaken, het
kwaliteitsplan jeugd en de kaderschool
s.v. Grol vormgeven. Bart vertelde door
middel van een duidelijke presentatie
hoe een en ander vorm gaat krijgen.
De taakverdeling binnen de jeugd
zal anders worden ingericht, selecties worden alleen nog getraind door
gediplomeerde trainers en het aantal
trainingen voor selectie teams zal worden opgevoerd tot drie keer per week.
Voorzitter Hans Scheinck hierover

tijdens de vergadering: “We staan op
een kruispunt en zo voel ik dat echt.
De Grol heeft een geweldige uitstraling
in de regio en zelfs daarbuiten maar
op voetbaltechnisch vlak zullen we
echt meer aan de weg moeten gaan
timmeren.”

Jubilarissen
Eerst was het de beurt aan twee zogenaamde flitsjubilarissen. Johnny Bos
en Frans Klein Gunnewiek kregen
allebei een Vriendschapsteken van de
s.v. Grol uitgereikt omdat ze 25 jaar als
grensrechter respectievelijk assistent
scheidsrechter actief zijn geweest en
inmiddels zijn gestopt. Verder kwamen
maar liefst zeven leden dit jaar in
aanmerking voor de gouden Grolspeld
omdat ze vijftig jaar lid zijn. Zes van
hen waren tijdens de vergadering
aanwezig; alleen de 82-jarige Hendrik
Luttikholt ontbrak. Luttikholt hoefde
de speld niet te hebben. “Een gouden
speld kost de club te veel geld. Ik blijf
gewoon lid en wel tot de laatste snik”.
Gerrit Oosterholt (74) was als eerste
aan de beurt om de gouden speld in
ontvangst te nemen. Volgens Hans
Scheinck stond Oosterholt bekend als
een harde en onverzettelijke speler
met forse slidings. “Geen man die
wegloopt met de mentaliteit van de
spelers van het huidige Oranje”, aldus
de voorzitter.

Wim Roes (73) was penningmeester
van het jubileum comité s.v. Grol 75
jaar. Hij stond erop dat in 1993 een
sponsor garant zou staan voor de jubileumwedstrijd Grol – Ajax en uiteindelijk kwam die er ook.
Voormalig kantinebaas Henk Porskamp werd ook gehuldigd voor zijn
vijftig jaar lidmaatschap. Henk zei trouwens dat hij al veel langer lid is maar
helaas ontbreken hiervoor bewijzen.
Hans Koehorst (70) is de zoon van
oud voorzitter Johan Koehorst. Hans
heeft jaren in Grol 7 gespeeld maar
moest helaas stoppen na een zware
blessure.

...met beide benen
op de grond!
Tegen een verantwoord tarief!
Tel (0544) 46 13 39

STERK IN UW MERK

Paul Overkemping (62) heeft maar
liefst 15 jaar in Grol 1 gespeeld en is al
jarenlang jeugdleider.
Tot slot Gerry van Dongeren. Gerry
(62) heeft als lid maar kort gevoetbald
maar heeft als vrijwilliger enorm veel
betekend. Hierbij valt te denken aan
functies als (herstel) trainer, secretaris
jeugd- en hoofdbestuur, oprichter clubbladredactie, fotograaf en secretaris
van de supportersclub.
Voordat de vergadering om 22.45 uur
werd afgesloten wist preses Scheinck
nog te melden dat er een verenigingsoverleg is opgezet met andere sportverenigingen in Groenlo. De centrale
vraag is: Wat kunnen we voor elkaar
betekenen?

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl

Barkenkamp 1

7141 EL Groenlo

www.reusen.com
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Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de
kansen kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij
Flynth. Niet voor niets sponsoren wij SV Grol.
De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Groenlo (0544) 39 95 44 of kijk
voor meer informatie op www.flynth.nl

I
vlnr Gerrit Oosterholt, Gerry van Dongeren, Wim Roes, Henk Porskamp, Hans Koehorst en Paul Overkemping

Ondernemen inspireert

I
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Makelaars - Taxateurs
Verzekeringen - Pensioenen
Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

Opzoek naar een huisstijl die bij uw bedrijf past?

Enige jaren geleden vond er een louterend omslagpunt
plaats, waarna hij het volleybal verruilde voor ’s lands
populairste sport: voetbal. Zijn kenmerkende kreet
schelt sindsdien over de velden. Dit jaar is zijn vierde
seizoen op de grasmat een feit. Een moment om terug,
maar ook vooruit te blikken. Uw verslaggever toog af
naar de Randstad - zijn bakermat - voor een gesprek
met de speler van het kwartaal: Matthijs de Munnik.
Geboren: 5 september 1994 te Capelle aan den IJssel
Relatie: “Nee, ook niet half.”
Favoriete drankje: Sinaasappelsap
Studie: Vastgoed en Makelaardij, Hogeschool Rotterdam
Positie: Rechtsbuiten
Speelstijl: “Mijn instelling is: gewoon winnen. Ik wil goals
maken, maar dat gaat een beetje moeilijk aangezien ik niet
de beste ben. Met mijn beroemde zin ‘jongens, kom op
nou!’ probeer ik wat aan te moedigen.”
Carrière binnen s.v. Grol: Begonnen in A4, waar hij twee
jaar gespeeld heeft. Daarna de overstap gemaakt naar
Grol 5, dat het seizoen erop door verschuivingen binnen
de senioren omgedoopt werd tot Grol 6, maar heden ten
dage wederom de naam Grol 5 draagt. Matthijs: “Ik wou
eigenlijk altijd al op voetbal. Ik had toen een gesprek met de
neuroloog, vanwege mijn epilepsie, en hem vroeg ik of ik op
voetbal mocht. ‘Ja,’ zei die ‘als je maar niet gaat koppen’.”
En zo geschiedde.

Nieuwstad 10, 7141 BD Groenlo

T. 0544 46 78 72,

www.johnligtenberg.nl

Favoriete voetbalclub: Manchester United. “Een gevoelskwestie. Het voetbal in Nederland volg ik niet echt meer.

Het valt tegen. Ik heb een halfjaar stage gelopen in Spanje
en heb daar wedstrijden gezien van Atlético tegen Barça,
van heel ander niveau dus.”
De Randstad: “Ik ben dus geboren in Capelle (onder de
rook van Rotterdam, red.), dat was mijn beslissing om naar
Rotterdam te gaan. Terug naar mijn oude honk. Je ontmoet
veel nieuwe mensen in een onbekende stad.” De Munnik is
onlangs lid geworden van S.S.R.-Rotterdam, een studentengezelligheidsvereniging. Bij het verschijnen van dit clubblad is hij ‘aspirant-lid’, na als ‘noviet’ de introductietijd te
hebben doorlopen. “Het is gezellig en je leert zo een hoop
leuke mensen kennen. Ja, als ik zou moeten kiezen tussen
Rotterdam en Groenlo, zou ik eerlijk gezegd kiezen voor
Rotterdam, vanwege de stad.”
De terugkeer van ‘Mr. Duracell’: “Ik besteed dus niet veel
aandacht aan het Nederlandse voetbal, maar ik vind het juist
mooi dat Kuyt terugkomt. Het is een cultuurheld. Ik ga binnenkort denk ik een keer een thuiswedstrijd van Feyenoord
kijken.”
Stel: je wint één miljoen euro? “Wat ik dan zou doen?
Hmm, goede vraag.” Hij laat een stilte vallen. “Ik zou een
week weg gaan met Grol 5, of andere vrienden. Op vakantie
naar de Dominicaanse Republiek of naar Alicante, aan de
Costa Blanca. De rest sparen, dat kan altijd nog van pas
komen.”
Sommelier in spé? “Ik heb een halfjaar in Spanje stage
gelopen als vestigingsmanager bij een wijnwinkel.” Terwijl
je niet drinkt? “Klopt, ik mag wel wat alcohol drinken, maar
ik doe het liever niet in verband met mijn epilepsie. Maar ik
kon het wel goed verkopen hoor, de wijn. Met de juiste kennis en een leuk praatje kun je het zo verkopen.”

SPELER VAN HET KWARTAAL: MATTHIJS DE MUNNIK

“MIJN BEROEMDE ZIN? JONGENS, KOM OP NOU!”

Door:
Dirk Naaijkens
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S.V. GROL FELICITEERT KONINKLIJKE GROLSCH
MET HAAR 400 JAAR VAKMANSCHAP….
“Niemand die het over zijn hart zou kunnen verkrijgen om het bord in te wisselen voor flikkerende ledlampjes.”

Door:
Henri Walterbos

Dat s.v. Grol en Grolsch onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn moge duidelijk zijn. Het overgrote deel van onze
clubnaam zit in het biermerk waar we
met zijn allen zo ongelofelijk trots op
zijn en uiteraard groot liefhebber. Natuurlijk liep het vertrouwen enigszins
een deukje op toen ‘onze’ brouwerij,
met onze naam, met ons recept, de bakermat verliet en verkaste naar Boekelo. Er waren Grollenaren die uit protest
een periode probeerden over te stappen op een ander biertje, maar Grolse
smaakpapillen dulden nu eenmaal geen
ander goedje en een lichaam van een
Grollenaar stoot het andere goedje als
een natuurlijke vijand af.
s.v. Grol ademt Grolsch uit, en dan niet
alleen zondagmorgen aan de aftrap
bij alle voetballende leden. De band
Grolsch/s.v. Grol is een ‘logische’ band
al is het logische anno 2015 niet meer
dezelfde definitie van logisch anno midden jaren 70 bijvoorbeeld toen ik vanaf
dat moment vrijwilliger werd bij s.v.
Grol. Aan den lijve maakte je dan mee
wat Grolsch voor s.v. Grol betekent.
Vele Grolleden en vrijwilligers werkten
bij ‘de brouwerij’. Hans Emaus, Hennie
Wildenborg, Willie Zieverink, Erik Baten, wijlen Paul Lensink, Hennie Schovers, Toon ten Brincke, Frans Koenders,
noem maar op. Met voetbalkampen
was het in die jaren gebruikelijk dat
Grolschwerknemers, voordat de bagage, slaapzakken en luchtbedden naar
de kampeerboerderij waar verbleven
werd, even langs de brouwerij werd
gereden om bonnen in te wisselen.
Bonnen die elke werknemer, naast het
traditionele huisbier, dat maandelijks
bezorgd werd, kreeg uitgereikt om in te
wisselen voor bakken bier en/of Groli
ranja, de nooit meer geëvenaarde ranja
met sinaasappelsmaak, dat ook op de
brouwerij in Groenlo werd gebotteld.
Het bier was dan voor eigen gebruik
voor de jeugdleiders op het kamp. Indien er geen bonnen waren kon er zo

ook wel bier geritseld worden voor
s.v. Grol. Als een Grolvrijwilliger zich
meldde bij de portiersloge aan de Eibergseweg, was het alsof Mozes voor
de Rode zee stond. De hefboom ging
als vanzelf open. Ranja kon ook gehaald
worden indien er geen bonnen waren.
Het was de gewoonste zaak van de wereld! Naast de onnoemlijk vele kratten
beugels en pijpjes, vaten bier die s.v.
Grol gratis kreeg van ‘de brouwerij’,
werden door de jaren heen voor vele
duizenden, misschien wel tienduizenden, guldens toen nog, materialen aan
s.v. Grol geleverd. Doeltjes en vele toebehoren werden er gemaakt en gelast
door technici als Frans Koenders en Erik
Baten. Ook was het de normaalste zaak
van de wereld dat de bekende gele busjes met rood opschrift hele weekenden
meegingen op kamp om spullen in te
vervoeren. Je was als jong broekje nog
trotser dan Willem Alexander in de
gouden koets, als je er in mocht zitten.
Ook als kledingsponsor was Grolsch
lange tijd sponsor van de trainingspakken van Grol 1, die men droeg op
wedstrijddagen en bij de warming-up.
Prachtige pakken.
Hebben vele verenigingen in de regio
een higtech-scorebord, s.v. Grol heeft
nog steeds het scorebord dat ooit van
Grolsch gekregen werd. Niemand die
het over zijn hart zou durven verkrijgen
om het bord in te wisselen voor flikkerende ledlampjes, hoe mooi ook. Wij
zijn nog steeds enorm trots op het bord
met die prachtige naam er op. Pupillen
verzorgen nog steeds graag het wisselen van de bordjes na een gescoord
doelpunt.
S.v. Grol is Grolsch, naast een zeer stevige handdruk voor haar verjaardag,
enorm veel dank verschuldigd. Nog
steeds is de band met Grolsch zeer
hecht en als ‘vanzelfsprekend’. S.v. Grol
is trots op Grolsch en andersom is dit
ook nog steeds het geval.

De beugel

Een uitwedstrijd naar s.v. Grol was decennia lang meer dan een wedstrijdje
spelen alleen voor uitteams. De kantine
van s.v. Grol, het huidige sportcafé,
was een uitje, alleen al vanwege de
vertrouwde beugelfles. Er werd gecarpooled naar Groenlo, geloot wie de
BOB was en vlak voor einde wedstrijdtijd om een wissel gevraagd soms, om
maar op tijd een beugeltje te ploppen.
Helaas zijn de beugels er niet meer, op
enkele momenten na, zoals de sponsoravond voorafgaande aan het Marveldtoernooi en de zondag erna, wanneer
de vele tientallen vrijwilligers met elkaar ploppen op een geslaagd toernooi
en noeste arbeid die verricht werd. Tja,
wat is er dan lekkerder dan zo’n heerlijk beslagen knalpot! En dan in de rust
bij Grol 1. Enkele kopjes koffie stonden
klaar voor gasten van de bezoekende
club, maar een Grolsupporter dronk
een beugel, die vaak eerder geledigd
was dan de kop koffie. In no time waren gevulde beugels statiegeld en gingen beslagen nog, terug de krat in. Es
war einmal…..!

Tankstations

• Scherpe prijzen
• Moderne wasstraat
• Ruime shop

Duurzaam op Groengas

Levering brandstoffen, groot en klein:
• Dieselolie
• Dieselolie XMILE (brandstofbesparend)
• Petroleum

Verkoop van alle
Mobil en Argos Smeermiddelen

Borculoseweg 57 - 7141 VL Groenlo - Tel. 0544 46 15 22 - info@kolkman-bv.nl

Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

Tankstation Den Sliem
24 uur per dag geopend, alle gangbare betaalpassen

Kiekjes

Hieronder enkele kiekjes waarop de
band tussen s.v. Grol en Grolsch duidelijk zichtbaar amicaal en vertrouwd
is. De foto’s behelzen met name de
ondertekening van (sponsor)contracten: s.v. Grol, s.v. Grol én Internationaal
Marveldtoernooi en het sportpark Den
Elshof (Rob Porskamp) met Grolsch.
Ook diverse keren werden speciale glazen gelanceerd ter gelegenheid van een
jubileum of speciale wedstrijd. De ballonvaarten zijn ook een bekend fenomeen binnen s.v. Grol, of beter nog het
Internationaal Marveldtoernooi. Aan
het eind van het toernooi gaan ieder
jaar weer de namen van al die vrijwilligers in een hoge hoed en worden een
10tal namen getrokken die deel mogen
nemen aan een ballonvaart, gesponsord door Grolsch.

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Renovatie Agrarisch Utiliteitsbouw

Projectbureau voor
Civiele techniek,
Bouw & Geodesie
De wereld verandert. U wilt vakkundige
partners aan uw zijde die flexibel, communicatief vaardig en innovatief zijn. Partners die meedenken en u positief verrassen. Maak dan kennis met het team van
Projectbureau LBA. Voor steeds meer bedrijven en overheden zijn we dé expert op
het terrein van bouwkundige, civieltechnische en geodesieprojecten en specialist

Samen bouwen aan een mooier Groenlo !

in 3D scannen en 3D visualisaties. Met
LBA werkt het gewoon meetbaar beter.

Barkenkamp 5
7141 EL Groenlo
T (0544) 37 78 80
E info@lbaprojectbureau.nl
I www.lbaprojectbureau.nl

Kijk voor al uw bouwplannen op:
www.bouwbedrijfdedriehoek.nl
Industrieweg 9b 7141DD Groenlo 0544-463155

M e e t b a a r

b e t e r

TEKKELS
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“Voetbal was mijn enige uitlaatklep.”
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Door:
Rik Gockel

Doetinchem te gaan. Over de handelswijze
van De Graafschap en de ‘onverkwikkelijke
gang van zaken’ schrijven Theo Huijskes en
Ferry Froeling, namens het bestuur, op 31
mei 1988 een brief (bron: verenigingsarchief
s.v. Grol). Er is geen twijfel over mogelijk dat
het bestuur het niet hoog op heeft met de
fatsoensnormen van De Graafschap. Bata
begint hard te lachen: “Ik ken deze brief
niet. Mooi om dit nu te lezen. Tja,… ! We
vonden het allemaal erg belangrijk dat ik
mijn Mavodiploma haalde. Ik kan me ook
niet herinneren dat ik er van baalde of zo.
Mag ik de brief meenemen voor thuis?” Bata
blijft bij s.v. Grol. Hij haalt zijn Mavodiploma
en gaat naar het CIOS. De overstap naar het
seniorenvoetbal dient zich aan.

OP REPORTAGE
NAAR ZUID LIMBURG

Kampioen onder Schulte

OUD GROL 1 VOETBALLER
BATA NIJLAND VERTELT
OVER VROEGER EN NU
Dit jaar is Gerry van Dongeren 35
jaar als fotograaf verbonden aan
ons clubblad. Hij is er vanaf de
oprichting in 1980 bij. Gerry heeft
een paar maanden geleden te kennen gegeven te stoppen. Toch kan
ik Gerry nog éénmaal verleiden om
zijn fototas in te pakken en samen
met mij op pad te gaan. Voor een
bijzonder verhaal. Ver van huis.
Daar horen natuurlijk mooie foto’s
bij en die kan Gerry nog altijd
maken.
In het leven van Bata Nijland is 1980
ook een bijzonder jaar geweest. In
deze reportage leest u waarom. We
treffen Bata in Venlo. Onder het genot
van een cappuccino komt Bata nog
even bij van de laatste werkdag van de
week. We zitten met z’n drieën aan de
rand van een pittoresk binnenhaventje.
Mensen eten een hapje of flaneren
over de boulevard. Op de achtergrond
schittert de ondergaande najaarszon
over de Maas. Prima omstandigheden
voor een goed gesprek.
De uitgekozen locatie is geen toeval.

Bata werkt vanaf 2010 bij de gemeente
Venlo en kent de stad op z’n duimpje.
Hij is coördinator van alle evenementen in de stad. Bata: “We hebben
in de gemeente Venlo ongeveer 500
evenementen. Dat varieert van de
“Venloop” tot het organiseren van de
Floriade in 2012. Maar ook buurtfeesten
horen daarbij. In mijn functie stem ik
af met de burgemeester, de plaatselijke
horeca, winkeliers en bewoners. Ook
verzorg ik het vergunningentraject en
maak ik een inschatting van veiligheidsrisico’s. De mooiste baan van Venlo,
hoewel het soms lastig is vanwege de
verschillende belangen die spelen.” Het
blijkt in het begin van het gesprek dat
Bata Nijland zich in Venlo als een vis
in een vijver voelt. Hij is welbespraakt,
goedlachs en heeft zich prima ontwikkeld. En dat is niet vanzelfsprekend.
Om dat te begrijpen nemen we een
forse stap terug in de tijd.

Joegoslavië
In 1970 wordt Bata Nijland geboren
in een land dat toen nog Joegoslavië
heette. De eerste tien jaar van zijn
leven groeit Bata op bij een pleeg-

gezin in Servië. Zijn moeder vertrekt
als arbeidsmigrant naar Nederland en
zijn vader heeft hij nooit gekend. In het
pleeggezin leert Bata wat overleven
is. De omstandigheden zijn armoedig.
Bata voetbalt op straat met buurtgenootjes. Bata: “Voetbal was mijn enige
uitlaatklep. Geld om bij een club te
voetballen was er niet. Het zijn tien
jaren van mijn leven die mijn karakter
mede bepaald hebben. Ik heb daar
nooit iets over verteld, maar ik ben nu
zo ver dat ik er in alle rust over kan
praten”. Bata heeft nooit de behoefte
gehad om nog contact te zoeken met
zijn biologische vader. Bata: “Ik heb
die drang niet. Ik heb ook geen contact
meer met het pleeggezin. Het is goed
zo. Ik waardeer het leven zoals het is
en heb daar vrede mee.”

De eerste jaren bij s.v. Grol
Bata komt in 1980 naar Nederland. Zijn
moeder, die al die tijd op een kamertje
in Lichtenvoorde woont, trouwt met
Jos Nijland en het gezin vestigt zich in
Groenlo. De jonge Bata gaat naar de
Willibrordusschool en hij valt volgens
een betrouwbare bron direct op omdat

hij bij diverse sportactiviteiten uitblinkt. Het
duurt dan ook niet lang of hij maakt zijn
opwachting bij s.v. Grol. Bata: “Ik kan me de
eerste keer nog goed herinneren. Ik speelde
mee met E-2 op een groot veld; ik kende
alleen de afmetingen van de straat. Dat was
schrikken.” Bata wordt naar eigen zeggen
bij Grol goed begeleid. De onlangs overleden Max de Vries zorgt voor de nodige
houvast. Hij ontwikkelt zich in de jeugd tot
een technisch begaafde middenvelder, die
veel initiatief neemt om het spel te verdelen.
Bata: “In de jeugd van Grol ben ik verder
gevormd. Tactisch maar ook als persoon.
Een heel belangrijke periode van mijn leven.
In combinatie met de periode in Joegoslavië heeft dat gezorgd voor mentaliteit en
doorzettingsvermogen en dat merk ik nog
dagelijks in mijn werk. Daar ben ik Grol
en alle mensen die daarbij betrokken zijn
geweest nog steeds dankbaar voor!”

ler - probeert De Graafschap hem in te lijven.
Zelfs hoofdtrainer Pim Verbeek doet nog een
ultieme poging hem naar de Vijverberg te
krijgen. Na overleg met zijn ouders, trainer
van de A-1 Ben Bomers en enkele bestuursleden van s.v. Grol besluit hij om niet naar

Eerste keer interesse van De Graafschap
Bata voetbalt in alle selectie-elftallen. Op
17-jarige leeftijd - hij is dan eerstejaars A-spe-

Grol 1 seizoen ‘92 / ‘93

Bata verovert als rechtermiddenvelder direct
een vaste positie in het eerste elftal. George
Peeters is trainer en Richard Koster elftalbegeleider. Bata groeit door en De Graafschap
meldt zich voor een tweede keer. Nu vangen
ze geen bot. Bata tekent een contract en het
seizoen erop start hij in het tweede elftal
van De Graafschap. Bata: “Ik heb één jaar
in Doetinchem gespeeld. Regelmatig met
het eerste elftal meegetraind. Maar na een
jaar moest ik helaas concluderen dat ik niet
goed genoeg was.” Met John Leeuwerik,
centrale middenvelder in het eerste en ook
wel mister De Graafschap genoemd, spreekt
hij na trainingen over zijn verbeterpunten.
Het helpt allemaal niet. Bata keert na één
seizoen terug naar Den Elshof. Peter Schulte
is dan aangesteld als hoofdtrainer. Bata:
“Schulte had het jaar ervoor als speler/
trainer bij Vfb Alstätte gezeten. Hij was nog
sterk en fit. Als een positiespel niet lekker
liep, dan ging hij zelf meedoen en dan vlogen de vonken er vanaf.”
We pakken de kampioensfoto ‘92/’93 erbij.
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Bata: “Een prachtig elftal. Maar geen
uitgesproken vriendenteam. Veel
verschillende karakters; dat leidde tot
groepjesvorming. Michel Hoffman
had veel bravoure en trok veel op met
Edwin Bosman en Ivo Versteegen.
Freddy Brockotter, Frank ter Bogt en
Arrean Arink trokken hun eigen plan.
William en ik waren destijds de jonge
honden die zich een plek wisten te veroveren. Maar binnen de lijnen vulden
we elkaar goed aan en gingen voor
elkaar door het vuur. We straalden
een onoverwinnelijk elftal uit.” Bata
heeft niet veel contact meer met zijn
voormalige teamgenoten. Een enkele
keer met William Krabbenborg met
wie hij later bij RKHVV speelde. Verder
niet. Bata: “Het meest mis ik nog de
kleedkamerhumor. Die was ongekend.
Ik kijk met heel veel plezier terug op
deze periode.”

en Suzan een ‘sabbatical’ te nemen. Ze
vertrekken voor een jaar naar Australië.
Bata: “Mijn leven was tot dan toe behoorlijk afgestemd op voetbal. Ik wilde
anders gaan leven. In Australië konden
we dat waarmaken. We zijn rond gaan
trekken en hebben een paar maanden
vakantie gevierd. Toen het geld op
was hebben we een poffertjeskraam
in elkaar gezet en zijn op festivals aan
de slag gegaan. Gouden business! In
het weekend werken en door de week
reizen en genieten. Vlak voordat we
terugkeerden naar Nederland hebben
de kraam en het concept verkocht en
daar zijn we zeker niet slechter van geworden.” Voor Bata verdwijnt voetbal
definitief naar de achtergrond. Hij raakt
geen bal meer aan. Om fit te blijven
speelt hij wekelijks een potje squash.
Andere zaken in het leven krijgen meer
aandacht.

Waardering

Een rijk leven

In het seizoen ‘91/’92 wordt Bata Nijland door de supporters uitgeroepen
tot voetballer van het jaar. Waardering
voor een jaar lang goed presteren. Die
waardering krijgt Bata niet altijd van
iedereen: “Ik straalde soms teveel een
mooi-weer-voetballer uit. Dat snap
ik ergens wel, maar ik verstopte me
nooit en nam veel initiatief. Dan gaat
er natuurlijk ook wel eens wat mis. Een
bepaald deel van het publiek zag alleen
de buitenkant. Terwijl ik altijd goede
intenties had, geen training oversloeg
en op 1 augustus klaar stond voor weer
een nieuw seizoen. Ik plande alles om
het voetbal heen. Dat vergeten mensen wel eens.” Omdat Bata vanwege
studie en werk in Arnhem terecht
kwam, verkast hij op 25-jarige leeftijd
naar RKHVV in Huissen. Het betekent
het einde van het tijdperk s.v. Grol.

Bata en Suzan zijn kort na het backpacken in Venlo gaan wonen. Bata
krijgt een baan bij het sportbedrijf van
de gemeente Arnhem en pendelt tot
2010 van werk naar woning. Inmiddels woont hij alweer 13 jaar in Venlo.
Momenteel zijn ze een nieuw huis aan
het bouwen en vertoeven ze op een
tijdelijk adres. Zijn vrouw Suzan werkt
als projectleider in het ziekenhuis van
Venlo. Samen hebben ze twee kinderen: Noa(12 jaar) en Jules(10 jaar). Jules
voetbalt in de E-1 van de plaatselijke
voetbalclub Irene en Bata staat iedere
zaterdag trots langs de lijn. Af en toe
gaat hij met Jules naar stadion ‘De
Koel’ om een wedstrijdje van VVV te
kijken. Bata: “Het leven in Venlo is
gemoedelijk, ondanks dat het best een

Van RKHVV naar een poffertjeskraam
in Australië
Via studievrienden van William Krabbenborg belandt Bata bij RKHVV.
Volgens Bata een club, qua grootte
en gezelligheid, vergelijkbaar met
s.v. Grol. Bata: “Het verschil was dat
RKHVV zich tot doel had gesteld
eersteklasser te worden en daar paste
ook een envelopje met geld bij.” Bata
speelt vier seizoenen bij RKHVV en
de inhoud van de envelopjes wordt
veelal gespendeerd op de Korenmarkt
in Arnhem. Dat levert ook nog wat op,
want hier leert hij zijn huidige vrouw
Suzan kennen. Samen smeden ze
snode plannen. In 1999 besluiten Bata

grote stad is. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen met de Achterhoek. Beide plaatsen liggen dicht tegen
de grens en er is veel interactie met de
Duitse buren. Er heerst hier een echte
verenigingscultuur en Carnaval is het
hoogtepunt van het jaar. Dan komen
hier 40.000 mensen. Als evenementencoördinator ben ik dan in functie
dus ik moet m’n kop erbij houden.
Haha!” De meeste aanpassingsproblemen heeft Bata gekend met het lokale
stadsdialect. Bata: “Dat is een soort
van mengelmoes tussen Zuid-Limburgse, Noord-Limburgse en Duitse
dialecten. Op vergaderingen, zeker in
de beginperiode, moest ik oppassen
of ze me niet in de maling namen. Dat
is nu wel voorbij. Ik kan me ook in het
dialect prima redden.”

Optimist
Het gesprek met Bata zit in de afrondende fase. Gerry monteert zijn camera
en laadt zich op om een laatste serie
foto’s te schieten. Dat kan nog net voor
het donker wordt. Een binnenvaartschipper die voorbij vaart, heeft geen
idee van onze samenkomst. Bata vindt
het prachtig dat hij op deze manier
kan terugkijken op zeg maar de eerste
helft van zijn leven. De periode in
Joegoslavië en de voetballerij hebben hem gevormd, hard gemaakt en
gezorgd voor een positieve instelling.
Hij is iemand die eerder mogelijkheden
ziet dan gevaren. Bata tot slot: “Dat is
natuurlijk ook de aard van het beestje.
Maar iedereen kan kansen pakken.
Doe de dingen waar je goed in bent en
blijf dichtbij jezelf…. . Kom, we maken
een paar foto’s en dan ik laat jullie het
mooie stadhuis van Venlo nog zien.”

“HelloWorld was verreweg
het goedkoopst.”

Glasvezel
vergelijken?
Pakketten al vanaf

€ 26,p.m.

helloworldglasvezel.nl
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IN MEMORIAM

v.l.n.r.
Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser

MAX DE VRIES

‘Wij verzorgen
uw uitvaart
zoals ú dat
wilt.’

Wij adviseren en inspireren, maar
willen er vooral ook zijn voor de
nabestaanden.
Lichtenvoordseweg 58 | Groenlo
0544 46 15 15 | ventura@dela.org

Lievelderstraat 16 Groenlo • (0544) 46 16 19

www. w a r e n h u i s p o s t . nl

We hoorden al van meerdere kanten
dat het niet zo goed ging met hem
en dat iets ogenschijnlijks onschuldigs, een wondinfectie, nogal lastig
genas. Steevast bezorgde blikken als
je bekenden van Max vroeg hoe het
met hem ging. Als je dan hoort dat
hij hier uiteindelijk aan overlijdt dan
schrik je enorm. Weer een Grol-fenomeen geschiedenis. Naar menselijke
maatstaven zou je kunnen denken dat
als iemand die op 80-jarige leeftijd
overlijdt, dit een redelijk te accepteren
leeftijd zou kunnen zijn. Bij Max echter
niet. Max stond volop in het leven,
tot die infectie hem thuis hield. Die 8
kruisjes gaf je hem helemaal niet. Als
ik hem op sportpark Den Elshof zag,
dan was dat voor mij nog altijd de Max
van 30 jaar geleden. Bezeten van het
spelletje, gedreven, gepassioneerd
liefhebber van het spelletje, maar ook
van zijn jongens die het spelletje al
net zo bevlogen spelen als hun vader
het beleefde. Eenzelfde houding ten
opzichte van s.v. Grol en met name de
jeugd. Hij kende enorm veel spelertjes, van de lage jeugdelftallen in de
B-klasse tot en met de F-spelers. En
als hij dan bij de F-pups stond te kijken
dan haalde hij direct de aankomende
talentjes eruit.
Gouden lichting
Max was enorm betrokken bij s.v.
Grol. Nog beter gezegd bij de jeugd
van s.v. Grol. In het algemeen, maar
ook bij spelers individueel. Als we bij
s.v. Grol een keer een groot aantal
goede voetballers in een jeugdklasse
hebben dan praten we al snel over
een gouden lichting. Op bestuurlijk
niveau ook wel eens. Max behoorde
tot zo’n gouden lichting. Een gouden
lichting bestuurders. Een ongeëvenaarde lichting (jeugd)bestuurders,
met kopstukken als Tonnie Vaarwerk,
Hans Emaus, Tonnie Zieverink, Gerry
van Dongeren, Tonnie Hartman, Jos
Lensink, Ben Hoitink, en uiteraard en
misschien wel vooral, Max de Vries.
Mannen die voor hun taak staan, in
het belang van. Mannen die weten wat
gevraagd wordt. Wordt er tegenwoordig oeverloos over en weer gemaild,

geappt, geouwehoerd en afgeschoven,
de lichting jeugdbestuurders waar Max
deel van uit maakte waren mannen die
elke zaterdag en vele doordeweekse
avonden op Den Elshof langs de lijnen
vertoefden, of er tussen. Was er een
probleem of een situatie die om een
snelle oplossing of aanpak vroeg, dan
was het dezelfde dag of week nog
opgelost. Doorpakken heet dat. Mannen die praktisch dachten, met vooral
veel gevoel en mensenkennis en liefde
voor de club en het jeugdvoetbal, in
de breedste zin van het woord . S.v.
Grol is hen, en dus ook Max, veel dank
verschuldigd.
‘Draken’
De sfeer in deze generatie was zeer
vriendschappelijk. De humor ongekend. Tonnie Vaarwerk en Max waren
grootmeesters in het ‘draken.’ Prachtige staaltjes typische Grolse humor
leverde dat op, maar je moest er wel
tegen kunnen. Die lach van Max dan
altijd. Onvergetelijk. Zijn nazaten hebben het zeker niet van een vreemde.
Hadden Tonnie Vaarwerk (Fut), Hans
Emaus (Köpken), Jos Nijland (Torrie) en Jos Lensink (Jozo) allen al een
bijnaam, Max kreeg die ook al snel.
Misschien wel een eretitel zelfs; ‘d’n
sijbel’. Max haalde graag grappen uit
met iedereen. Vandaar deze titel. Als
er met voetbalkampen met een hoge
dosis en vette knipoog ‘gesjoemeld’

werd en nog steeds wordt, door
één van de leiders, om zijn team te
‘bevoordelen’ dan dient deze op een
rondje ‘sijbelijs’ te trakteren. Twee
keer raden wie de grondlegger is.
Trots
Ondanks dat Max niet meer in commissies of besturen zitting had stak hij
zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij was zeer betrokken, zorgzaam,
bezorgd soms ook. Dan sprak hij dat
uit tegen degenen met wie hij sprak.
Maar wat was hij ook vooral een trots
man. Op zijn kinderen, kleinkinderen,
op spelertjes waar hij enorm van kon
genieten. Zo ook van zijn kleinzoon
Max, die het doel bij Grol 1 verdedigt
en een zeer groot aandeel had in de
historische promotie van ons eerste
team naar de 1e klasse. Opa was er altijd bij. Zo ook de thuiswedstrijd tegen
SDOUC toen Grol een huzarenstukje
uithaalde met voornoemde promotie.
Ik stond erbij toen doelman Max na
het laatste fluitsignaal van het veld liep
en direct op zijn supersupporters vader
Max en opa Max afliep en regelrecht
in de armen van zijn opa liep. Prachtig!
Fotograaf John Ligtenberg stond er
eveneens bovenop en legde het tafereel vast. Hier zat alles in. In de personen van vader Max en kleinzoon Max
blijft de naam Max de Vries gelukkig
nog dagelijks geroepen op Den Elshof,
tot in lengte van jaren.

Door:
Henri Walterbos
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“Ik heb zelf jarenlang op hoog niveau getennist.”

BCG

Door:
Ronald Buesink

BusinessClubs.v.Grol

Ook
donateur
worden?
Graag!

ontmoet en
profiteer van
ons netwerk

PAUL MITTELMEIJER,
WELKOME VERSTERKING
BIJ DE PMB
De PMB is afgelopen jaar helaas
een aantal zeer gewaardeerde
krachten kwijt geraakt. Personen
die zich jarenlang voor de volle
100% hebben ingezet om spelers
snel weer speelklaar te krijgen. Ik
denk hierbij met name aan Jan Baks
(†) en Jan Froeling. Beide heren
hebben heel veel voor de Grol betekend. Daarnaast is ook nog eens
Sophie Pouwels gestopt vanwege
studiedrukte. Dus werd het tijd
voor nieuwe aanwas. En ging de
Grol op zoek naar een vervanger.
Na lang zoeken is het de Grol gelukt
een sportmasseur te vinden voor het
huidige seizoen en laten we hopen
voor de aankomende jaren. Want
het vinden van een sportmasseur of
fysiotherapeut is niet eenvoudig. Niet

alleen bij de Grol maar ook bij andere
verenigingen. Als je je werk goed wilt
doen moet je er veel tijd en energie
insteken. Vaak naast je normale baan.
Het moet dus allemaal wel in te plannen zijn. De persoon die ze gevonden
hebben is Paul Mittelmeijer. Wie is
deze persoon? Tijd voor nadere kennismaking. Een afspraak maken is eenvoudig want hij is minimaal 3 dagen
in de week op het Grolveld te vinden.
We spreken af in ons clubhuis op een
donderdagavond na de training van
de eerste selectie. Op het afgesproken
tijdstip is hij nog niet in het clubhuis.
Het is spitsuur in medische ruimte en
Paul is nog druk aan het behandelen.
Zondag moet er weer gevoetbald
worden en dat heeft prioriteit.
Met enige vertraging is het zover en
kan het interview beginnen.

www.bcgrol.nl

Batterij 2 7141 JL Groenlo
Tel. 0544-47 98 79
Fax. 0544-47 98 78
www.kleingunnewiek.com
Wij wensen s.v. Grol een sportief en
succesvol seizoen toe!

KOM EENS KIJKEN
NAAR ONZE
OPSTELLING...

Wie is Paul Mittelmeijer?
“Ik ben 51 jaar jong. Ik ben getrouwd
en vader van 2 dochters. Ik ben
geboren in Zwolle. Hier heb ik tot en
met mijn 17e gewoond. Toen verhuisd
naar Den Helder (marine). Hier heb
ik 6 jaar gewoond en toen weer terug
naar Zwolle. Voor werk weer verhuisd
naar Limburg, Rotterdam, Groningen
en Vlissingen(CV-branche).
Mijn woonplaats nu is, na vele
omzwervingen, Borculo. De geboorteplaats van mijn vrouw. Hier woon
ik nu sinds 2010 met mijn vrouw en
dochter. Mijn andere dochter studeert
en woont in Enschede. In het dagelijkse leven verdien ik mijn brood als
sportmasseur in Borculo. Ik ben voor
mijzelf begonnen in 2012 en heb een
behandelruimte aan huis.”
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MET DE MOOISTE
TEGELS EN NATUURSTEEN
U vindt altijd de juiste tegel

Wij zijn thuis in alle facetten van het schilderen,
zoals onderhoudsschilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Natuurlijk zijn onze mensen
ook kundig in diverse soorten wandafwerking
zoals kwartsstructuur, glasweefsel in vele
dessins en alle behang afwerkingen.
0544 46 29 99 l www.teboome.nl

Batterij 12 Groenlo Tel. 0544 - 476170 www.bettingressing.nl

“Daarnaast ben ik een echte sportliefhebber. Ik vind sport echt prachtig.
Het maakt me niet uit wat voor tak van
sport het is. Ik kan van alles genieten.
Wielrennen, atletiek, schaatsen, tennis
enz enz. Ik leef dan erg mee. Bij bijzondere prestaties kan ik er emotioneel van worden.”

Sport
Tennis. “Heb zelf jarenlang op hoog
niveau getennist. Had talent maar
uiteindelijk net niet goed genoeg voor
het allerhoogste. Ik ben begonnen toen
ik 12 jaar was en ik zat op een gegeven
moment tegen de top van Nederland
aan. Dus trainen, trainen en nog eens
trainen. Gemiddeld 25 uur in de week.
Heb o.a. gespeeld tegen Jacco Elting
en Paul Haarhuis. Ik wilde erg graag
verder met tennissen maar helaas
dacht mijn lichaam daar anders over.
Ik moest het met name hebben van
mijn kracht. Sterk punt van me was
dan ook mijn service. Dit veroorzaakte
de nodige blessures waaronder mijn
schouder. De spieren en het kapsel
rondom mijn schoudergewricht raakten overbelast. Het werd van kwaad
tot erger tot het echt niet meer verder
ging en ik noodgedwongen moest
stoppen. Dat deed pijn.”
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“Daarnaast heb ik nog een aantal jaren
in de zaal gekeept. Ik was keeper van
het Nederlands zaalvoetbalteam.”

Werk
“Op gebied van werk heb ik al verschillende dingen gedaan. Ik ben begonnen
bij corps mariniers, special forces,
als beroepsmilitair in Den Helder.
Hier heb ik 6 jaar met veel plezier gewerkt maar op een gegeven moment
begon me de hiërarchie erg tegen te
staan. Mijn gevoel kon daar niet meer
goed tegen. Het druiste in tegen mijn
principes. Ook de onregelmatige werktijden begonnen me tegen te staan.
Je kunt niets opbouwen. Een normale
gezinssituatie is niet mogelijk. Als je
jong bent en vrijgezel denk je daar nog
niet over na. Ik besloot iets heel anders
te gaan doen.”
“Ik kwam terecht in de commerciële
wereld. Ik kreeg een leuke baan bij
Remeha. De CV-branche dus. Totaal
nieuw voor me. Ik heb hiervoor de
nodige cursussen moeten volgen.
Ik kreeg een exportfunctie. In deze
branche en niet alleen bij Remeha heb
ik gewerkt tot 2014. In deze periode
moest ik regelmatig verhuizen. Ook
nu was ik weer veel van huis. Veel van

de wereld gezien. Toen het economisch slechter ging in de CV-branche
moest er gereorganiseerd worden en
dat betekende voor mij ontslag. Wat
nu? Er moest toch brood op de plank
komen.”
Sportmasseur. “Had de opleiding jaren geleden al gedaan en telkens weer
verschillende cursussen gevolgd om
up to date te blijven. Denk hierbij aan
cursussen als AED en medical taping.
Het werk als sportmasseur heb ik er
altijd al naast gedaan. Het was een
soort van hobby van me. Het menselijk
lichaam heeft me altijd al geboeid. Het
is zo complex en daardoor interessant.
Je raakt nooit uitgeleerd. Ik heb me er
van jongs af aan in verdiept. Ik kreeg
vaak te maken met sport gerelateerde
blessures. Niet alleen voetbal maar ook
veel sporters die aan atletiek deden.
Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en ben ik voor mijzelf begonnen.
We hadden er thuis ruimte voor en
zo geschiedde. Ik hoefde niet meer
van huis. Dat was iets wat ik erg graag
wilde. Werken in mijn eigen omgeving.
Ik heb die stap gezet en nu dus 1 jaar
zelfstandig en naar tevredenheid. Ook
al kan het altijd beter.”

“Het menselijk lichaam heeft me altijd al geboeid. Het is zo complex en daardoor interessant.”
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“Ik heb mijn plekje al wel gevonden.”
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“Ook ben ik nog tennisleraar. Ik geef
elke week een aantal uren les op de
tennisbaan in Borculo. Dat zijn alleen
privélessen.”
“En tot slot ben ik nog coach/trainer. Zowel privé als zakelijk. Alleen
individueel.”

Hoe ben je bij de Grol
terecht gekomen?
“Tijdens mijn vakantie in Frankrijk
werd ik gebeld door Robert Olyslager. Hij vertelde me dat de Grol
een verzorger/sportmasseur zocht
en vroeg of ik interesse had. Dat
leek me ontzettend leuk maar ik
moest het natuurlijk eerst bespreekbaar maken met het thuisfront.
Ook zij waren meteen enthousiast.
Niet veel later hebben we een afspraak
met elkaar gemaakt op het Grolveld
waar naast Robert Olyslager ook Susan
Verheijen(fysiotherapeut Grol) bij aanwezig was. In eerste instantie zou het
gaan om de donderdagavond (training)
en de wedstrijd op zondag. Maar omdat Susan Verheijen en Lars Groene-

veld er in oktober mee gaan stoppen
zal het kunnen zijn dat de dinsdagavond er nog bij komt. De gesprekken
lopen nog. Ik ben verantwoordelijk
voor het eerste elftal. We waren er
op allerlei gebieden snel uit. En ik kon
een week later al beginnen. Dus het is
allemaal zeer snel gegaan.”

Samenwerking met Jeroen Burghout
en de spelersgroep?
“De samenwerking is nog pril maar
ontzettend goed. Zowel met Jeroen
als met de spelersgroep. We hebben een leuke spelersgroep en het is
echt een team. En ik heb mijn plekje
al wel gevonden. Ik ben een open
persoon die makkelijk contacten legt.
Ik heb het idee dat er een juiste klik is.
Ik ben verantwoordelijk voor de
geblesseerde spelers. De lijst met
geblesseerde spelers wordt wekelijks
met Jeroen doorgenomen. Altijd op
de donderdagavond voor de wedstrijd.
Daarnaast werk ik nauw
samen met Gert Oeds Kristen. Hij doet
de revalidatietrainingen op dinsdag en

donderdagavond. Spelers waarvan ik
denk dat ze kunnen spelen gaan dan
eerst bij Gert Oeds de revalidatietraining meedoen en afhankelijk daarvan
wordt beslist of ze zondag weer de wei
in kunnen.”
Paul is zoals ik hem heb leren kennen
een toffe peer met het hart op de
goede plek. Hij is een druk baasje
die moeilijk stil kan zitten. Hij neemt
ruim de tijd voor zijn spelers. Zowel
voor de behandeling als voor een
goed gesprek. Ze kunnen altijd in
goed vertrouwen bij hem terecht
mocht dat nodig zijn. Hij is nooit
beroerd om overuren te maken.
Door zijn ervaring als sportmasseur
kan hij prima tapen en masseren. Iets
wat toch wel belangrijk is bij voetballers. Hij heeft het prima naar zijn zin
bij de Grol. Hij is prima opgevangen
door iedereen en voelt zich al helemaal
thuis. Zoals het nu gaat had hij alleen
maar mogen dromen.
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We wensen Paul heel veel plezier en
geluk toe bij de PMB.
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‘EEN TOPTEAM VERDIENT EEN TOPSCHEIDSRECHTER!’

Zaterdag 26 september, speelden de meiden van Grol C1 tegen Enter C1. De wedstrijd werd met 2-3 gewonnen. Top partij van de meiden!
Het leuke was dat de wedstrijd gefloten werd door de in Enter woonachtige topscheidsrechter Eric Braamhaar, uitkomend in de Ere-Divisie,
Champions League.

Beltrumsestraat 13, 7141 AJ Groenlo T 0544 – 46 12 23
info@weeninkbloemsierkunst.nl

ideemedia.nl

UNIEKE ACTIE VAN S.V. GROL
GROLSCHEURKALENDER, EEN SCHOT IN DE ROOS!

Gunnewijk - Groenlo

Voor slapen en mode

Voetbalvereniging s.v. Grol staat
voor de lancering van een unieke
actie.
Het betreft hier namelijk
de uitgifte van de eerste
Grolscheurkalender voor 2016!
De nu al een zeldzaam karakter
dragende kalender met 366
afscheurpagina’s (2016 is een
schrikkeljaar!) is weliswaar nog
in de maak, maar blijkt reeds
gepromoveerd te zijn tot een
hebbeding van het zuiverste soort.

Koop je eigen dag!

Wat is de bedoeling?

Beltrumsestraat 33, 7141 AK Groenlo
Telefoon Slapen: 0544 - 46 45 35 Telefoon Mode: 0544 - 46 13 54
www.gunnewijkgroenlo.nl

U als particulier of als ondernemer
krijgt de gelegenheid om uw
lijfspreuk, aankondiging óf
bedrijfsadvertentie te plaatsen op
deze unieke kalender!
Ondernemer, heeft u een speciale
actie of een korting op een door u
gewenste datum in 2016, pak dan
nu uw kans! Het mes snijdt daarbij
duidelijk aan twee kanten: de
ondernemer profiteert van deze actie
en de klant kan de aanschafprijs van
de kalender terugverdienen door te
profiteren van de legio aangeboden
kortingsacties.
Ook verenigingen, organisaties
e.a. kunnen pagina’s vullen door
een persoonlijke boodschap of
ludieke anekdote te delen of door
op bepaalde data plaats te vinden
evenementen of activiteiten te
promoten.
Let op! Elke dag is dus uniek …..
‘Wie het eerst komt, het eerst maalt!’
De kosten voor het vullen van één
pagina bedragen slechts € 15,00.
De Grolscheurkalender (een leuk
cadeau met Sinterklaas en Kerstmis
..…) zal binnenkort door de leden
van de s.v. Grol in Groenlo en
omgeving worden verkocht voor
slechts € 15,00 per stuk!

Hoe kom ik op de kalender?
Ga naar de site
wwwgrolscheurkalender.nl
en PLUK DE DAG!

Voor

€ 15,sta jij in

Grolsch

de

eurkale

nder

Kijk voor meer informatie op
www.grolscheurkalender.nl
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vriendjes toen zaten niet op voetbal.
Fietscrossen was in die tijd helemaal
in, ik ben dus wel lid geweest van de
Speedhogs maar niet van de Grol.
Achteraf wel jammer maar zo ging
dat toen. Je deed wat je vrienden
ook deden. Het was wel een mooie
tijd, op zondagochtend nog snel even
naar Sprenkeler met een lekke band
en dan maar crossen.” Later deden
we wel met de kameraden mee aan
het legendarische Cappie toernooi
bij Peter Porskamp in de wei, maar
dat was echt om de sensatie er om
heen.”

Lid van de businessclub

MANFRED REUKERS,
DE MAN ACHTER
REUKERS SCHILDERS
Door:
Kyra Broshuis

Al jaren is Reukers Schilders uit
Groenlo een vaste sponsor van
de s.v. Grol. Hoog tijd voor een
nadere kennismaking met de
man achter het bedrijf, Manfred
Reukers.
In het bedrijfspand aan de Ruurloseweg 4 heeft Manfred Reukers
een prachtig bedrijf opgebouwd. De
42-jarige ondernemer, een geboren
en getogen Grollenaar, is sinds 2007
volledig eigenaar van het bedrijf.
Daar ging echter heel wat aan vooraf.

De wereld zien
“Het was helemaal niet mijn bedoe-

ling om het bedrijf over te nemen”,
vertelt Manfred Reukers. “In 1976 is
mijn vader met het schildersbedrijf
gestart. Ik heb ook het schildersvak
gekozen maar had niet de intentie
om bij mijn vader in de zaak te gaan.
Ik had hele andere plannen, wilde
de wereld zien en stond op het
punt naar Berlijn te vertrekken toen
mijn vader eind 1995 geheel plotseling overleed.” Oudere broer Stefan
Reukers werkte in die tijd al in het
bedrijf maar kon het niet alleen af.
“Ik ben in eerste instantie tijdelijk
in de zaak gekomen. We hebben de
winkel die hier ook nog bij zat na een
jaar van de hand gedaan. Dat was
gewoon niet ons ding, we stonden er

niet 100% achter. Wij zijn meer types
om de boer op te gaan en het werk
te doen.” De gebroeders Reukers
begonnen in 2001 met een spuiterij
in Eibergen, Reukers Conserving.
“Het ging vooral om het verduurzamen van staalwerk, onder andere
containers, wegtransportmiddelen,
groot materieel en dergelijke. Na 5
jaar hebben we dat bedrijf verkocht
en is Stefan uit het bedrijf gestapt
om alleen verder te gaan. In 2007
kreeg ik het bedrijf op mijn naam.”
Broer Stefan werkt nog regelmatig
voor Reukers Schilders en ook met
de rest van de familie is er een goede
band. “Mijn moeder is helaas in 2006
ook overleden. Gelukkig heeft ze

de kinderen van mijn broer nog wel
mee gemaakt, onze kinderen jammer
genoeg niet.”

Fietsen bij de Speedhogs
Manfred is al jaren samen met Machery Wiegerinck. Ze wonen aan de
Papendijk, ‘waar vroeger het snoepwinkeltje van de mavo zat’ en ze
hebben een zoon, Axel van 8 jaar en
een dochter Loena van 5 jaar. “Onze
zoon voetbalt bij de Grol in de F2. Hij
vindt het geweldig, zijn buurjongens
en vriendjes Klaas, Youri en Ricky
zitten ook op voetbal en ze hebben
een prachtig team.” Zelf heeft Manfred nooit gevoetbald. “Nee, mijn

Manfred staat, wanneer hij even kan,
langs de lijn bij de trainingen en wedstrijden van zijn zoon. “Ik vind het heel
mooi om te zien dat ze zo’n plezier
hebben. Petje af voor al die vrijwilligers die de pupillen begeleiden. Ze
steken er ontzettend veel tijd in, daar
heb ik echt respect voor.” Manfred is
lid van de Businessclub van de Grol.
“Eric Schuurmans heeft me daar bij
de oprichting voor gevraagd. Uiteraard ben ik direct lid geworden, het is
gezellig en natuurlijk altijd goed voor
de contacten. De sfeer is goed en je
leert iemand ook eens van een andere
kant kennen.”
Het sponsorschap is al jaren een vast
gegeven voor Reukers. “De Grol heeft
een professionele uitstraling. Het complex ligt er fantastisch bij, de organisatie is goed. Daar wil ik me graag aan
blijven verbinden.”

Zorg voor het personeel
Voor zijn werk is Manfred veel onderweg. “Ik doe de opnames, calculaties
en onderhoud de contacten met de
klanten, daar heb ik een volledige baan
aan. We hebben inmiddels 14 man
personeel en nog een administratieve
kracht. Doordat ik vaak onderweg ben,
red ik het niet om altijd de trainingen
of wedstrijden bij te wonen. Dat is
jammer maar je hoort me niet klagen.
Het gaat goed met de zaak. We hebben veel opdrachten van drie woningcorporaties en werken ook voor

diverse verenigingen van eigenaren,
bedrijven en natuurlijk onze particuliere klanten We zijn nu volop bezig
met een groot verduurzamingsproject
van 150 woningen van De Woonplaats
in Aalten, Bredevoort en Groenlo. Ook
bij de Nedap zijn we druk met een
grote klus. Verder werken we ook mee
aan de renovatie van de sporthal op
Den Elshof.”
Reukers voelt zich verantwoordelijk
voor het personeel en doet veel om
de sfeer goed te houden. “Sommige
werknemers zijn hier al 15 jaar. Ik wil
de mensen graag behouden. Elk jaar
organiseer ik een barbecue voor het
personeel met aanhang en we hebben
voor de kerstvakantie altijd een prachtige kerstborrel bij Cappie. Ik zorg
graag goed voor mijn mensen.”

De brandweer en Normaal
Naast de zorg voor zijn bedrijf en zijn
gezin heeft Reukers nog meer passies.
“Al jaren ben ik actief bij de vrijwillige
brandweer Groenlo. Binnenkort start ik
met de opleiding tot brandweerchauffeur. Het zal wel lukken want mijn
groot rijbewijs heb ik al ruim 20 jaar op
zak. Elke maandagavond, als het werk
het toelaat, ben ik in de kazerne. Het is
een hele hechte club. Daarnaast doe ik
ook elk jaar mee aan de carnavalsoptocht. Samen met onze groep ‘Kroam
13’ hebben we al heel wat prijzen in de
wacht gesleept. We zijn alweer volop
bezig voor komend seizoen.”
En wat je misschien niet zou verwachten van deze toch wat ingetogen
ondernemer: hij speelt ook nog in een
band. “Jazeker, met een paar vrienden
hebben we een bandje opgericht.
We spelen nummers van Normaal en
we heten dan ook ‘Neet Normaal’. Ik
speel zelf gitaar en ik zing. We treden
nog niet op maar dat gaat nog wel
komen. We krijgen trouwens les van
Jan Kolkman, toch niet de eerste de
beste.”
Manfred Reukers is een tevreden
man. “Als het met de zaak goed
blijft gaan, als het personeel tevreden is en mijn dierbaren gezond
blijven, ben ik een gelukkig mens.”

“De Grol heeft een professionele uitstraling.”
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“De strijd is nog lang en er zullen nog vele slagen plaats gaan vinden.”

VERSTERKT
DOOR
TOETREDING
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JARENLANGE
PEUGEOT
KENNIS

AL 45 JAAR EEN BEGRIP
IN GROENLO EN OMGEVING
Recht tegenover ons eigen sportpark
Den Elshof was de afgelopen tijd deze
promotie voor de Slag om Grolle in het
weiland van onze overburen te aanschouwen. Persoonlijk vind ik het een
geweldig evenement voor onze stad.
Het is een uniek gebeuren in de regio
en eigenlijk voor heel Nederland. Het
is met 1400 deelnemers het grootste
17e eeuwse re-enactment evenement
van Europa. Er doen bijna net zo veel
deelnemers mee aan de Slag om Grolle
als we als club aan leden tellen. Hier
wat verder over nadenkend zag ik nog
wel wat meer paralellen. Er schijnt
vanuit het buitenland enorme belangstelling te zijn om mee te mogen doen
aan dit evenement. Er komen deze
editie klaarblijkelijk re-enactors uit 16
verschillende landen naar de Slag om
Grolle, waaronder zelfs een negental
Amerikanen. Ik heb mogen vernemen
dat er ook “nee” verkocht moest worden. En wel zelfs tegen meer dan 35
groepen die uit heel Europa afkomstig
waren. Het lijkt het Internationale Marveldtoernooi wel. Ook hier schijnt veel
belangstelling te zijn van clubs om aan
deel te mogen nemen. Je hoort dan
ook regelmatig dat het Internationale
Marveldtoernooi het best georganiseerde toernooi voor C junioren is.
Met bovendien ook nog eens het
sterkste deelnemersveld. Kijkend
met het ene oog naar dit bord in het
weiland en het andere oog gericht op
ons prachtige sportpark Den Elshof zag
ik nog wel meer vergelijkingen met de

komende Slag. Aan de andere kant van
het weiland, op ons sportpark, worden
door de diverse elftallen ook regelmatig slagen uitgevochten op de groene
mat en kun je hier dus ook spreken
van veldslagen. Ook al worden ze dan
soms op kunstgras “uitgevochten”.
Voor het ene elftal zal het komende
seizoen een glorieuze tocht worden
langs de diverse velden en kan de veldtocht worden afgesloten met een glorieuze overwinning. Met als uiteindelijke
beloning het kampioenschap. Voor
het andere elftal eindigt het wellicht in
een ware aftocht. Dat was tijdens de
80 jarige oorlog ook niet veel anders.
Op het moment van schrijven van deze
column is ons Vlaggenschip met de
nodige blessures en nog weinig punten
op zak behoorlijk gehavend uit de nog
lopende strijd gekomen. Echter de
strijd is nog lang en er zullen nog vele
slagen plaats gaan vinden. Ook hier
is weer een overeenkomst met Grolle
in de 16e en 17e eeuw. Grolle was een
sterke vesting en werd als welvarende
grensstad herhaaldelijk belegerd. Zo is
het in het huidige competitieverband
ook nog steeds. Iedereen wil graag s.v.
Grol verslaan. Het liefst op hun eigen
bodem. Op het hoofdveld van hun eigen imposante sportcomplex. Wat dat
betreft zal het komend seizoen spannend worden of we staande weten te
blijven en ons kunnen handhaven. Het
competitieverloop kan wel eens net
zo’n verloop krijgen als de stad Grol
gedurende de tachtigjarige oorlog. In

1576 kwam Groenlo aan Staatse zijde.
In 1580 viel onze stad in Spaanse handen. In 1595 was er een onsuccesvolle
poging om weer in Staatse handen te
komen. In 1597 werd Grol door Maurits
van Nassau heroverd voor Nederland.
Toch zat hier ook het venijn in de
staart van deze “80-jarige competitie”.
In 1606 werd Grol opnieuw heroverd
door de Spanjaarden onder leiding van
Spinola en werd Grol weer Spaans. In
1627 kwam er eindelijk echt duidelijkheid en werd Grol definitief heroverd
door Frederik Hendrik en behouden
voor Nederland. Het groots opgezette
Beleg van Grol werd één van zijn schitterendste wapenfeiten.
De grote rechtsgeleerde en schrijver
Hugo de Groot vereeuwigde dit feit
in zijn “Obsidia Grollae”. Als mede de
Nederlandse dichter en toneelschrijver
Joost van den Vondel wijdde er een
lofdicht aan onder de titel: “Verovering van Grol door Frederick Henrick,
Prince van Oranje”. Het was dus lang
onzeker gedurende de hier omschreven strijd waar we zouden eindigen.
Waarschijnlijk net zo onzeker en spannend als dat nu is voor Grol in klasse 2 I.
Wie weet welke loftuitingen veldheer
Burghout en zijn manschappen ten
deel gaan vallen als aan het einde
van de strijd de wapenfeiten worden
opgemaakt in de tweede klasse en we
hopelijk weer kunnen zeggen:
“Zo vaste as Grol”!
De Vlaggenist

Gespecialiseerd in Peugeot

Gespecialiseerd in Citroën

Kolkman 45
1970 - 2015 JAAR

Elshofweg 6
7141 DH Groenlo
T (0544) 46 60 00

marveld.nl

...party, sport, ontspanning...

