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Voor u ligt een clubblad, dat er inhoude-

de s.v. “Grol” tot in de verste uithoek van

lijk iets anders uit ziet dan aanvankelijk

de wereld te promoten. Kosten nog moeite

gepland was. Mede daardoor een tikkeltje

worden hier gespaard om de Grol-vlag met

later, maar dat trekken we met de Kerst

alle continentale winden te laten wapperen.

wel weer recht met de Kersteditie. Wordt

De eerste maal vanuit Japan. Iets dichter bij

toch meestal wel de jolige zijde van onze

huis staat de nieuwe kleedkamer-accom-

vereniging belicht, dit maal wordt uw

modatie. Het gebouw is inmiddels in ge-

eigen cluborgaan toch wel omgeven met

bruik genomen en hier wordt over enkele

een klein zwart rouwrandje. Dit ondanks

weken nog even de aandacht aan gegeven

het voortreffelijk verlopen feestweekend

die het verdient. Het leek een ,mission

waarin onze vereniging haar 85-jarig be-

impossible’ maar het is toch gelukt. Ook

staan vierde. Hulde aan de organisatie en

een verandering in ons eigen clubhuis. Een

de VSVG is hier zeker op zijn plaats. Enkel

nieuwe bar, waar iedereen zich wel snel aan

lovende reacties gehoord.

thuis zal voelen. Natuurlijk werd er op zijn
Grols afscheid genomen van de oude bar

We kregen aan de vooravond van het

met medewerking van de Knolle. Heel lo-

nieuwe seizoen weer eens het nodige voor

gisch, al snap je dat waarschijnlijk alleen als

onze kiezen, als club zijnde. Vlak achter

je Grollenaar bent. Wij maken nu eenmaal

elkaar overleden twee Grol-monumenten;

overal graag een feestje van. Met deze

eerst Harry Emaus, vlak daarna Ferry Froe-

stukjes vernieuwing kunnen we met zijn al-

ling. Vanzelfsprekend wordt hier de nodige

len weer jaren vooruit, hoewel er natuurlijk

aandacht aan geschonken in dit clubblad.

altijd wensen zullen blijven. Voorlopig wens

Andere onderwerpen schuiven hiermee op

ik u in ieder geval veel ,leesplezier’ toe met

naar de Kersteditie en houdt u tegoed. On-

dit clubblad.

danks deze berichtgevingen is er natuurlijk
ook plaats voor luchtige Grol-artikelen. Het
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ook. Zo hebben wij een internationaal opererende Grol-globetrotter bereid gevonden
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Hoofdsponsor
Op bezoek bij de hoofdsponsor van de s.v.“Grol”: Univé OverGelder

“Wij streven naar een win-win situatie”
Door: Rik Gockel en René Wolters

Jullie hebben in Groenlo op een prachtige
zichtlocatie aan de Rondweg grond gekocht
voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor.
Er wordt echter nog niet gebouwd?

De jongens van het eerste elftal lopen alweer één seizoen met de naam
‘Univé Verzekeringen’ op de borst. Het
hoofdkantoor van deze sponsor Univé
OverGelder is gezeteld in Varsseveld,
waar wij ontvangen worden in de
directiekamer van Ben Nuininga. Als
Frank Rauwers aanschuift kan het
gesprek beginnen.

“Binnen nu en een paar jaar gaan we ons beraden
over de toekomstige huisvesting. Het huidige
hoofdkantoor is eigenlijk aan de krappe kant. We
hebben de intentie om in de toekomst in Groenlo
nieuw te gaan bouwen, maar hoe de invulling
daarvan wordt, is nog niet bekend. Het zou bijvoorbeeld ook een kantoor kunnen worden voor
centrale back-ofﬁce (achtige) diensten. We zijn
daarbij afhankelijk van meerdere factoren, als
verdere samenwerking met collega’s, opbrengst
van onze huidige panden en natuurlijk ook de
verdere ontwikkeling op de huidige kantorenmarkt.”

Bij binnenkomst valt ons oog direct op een grote
elftalfoto, die een centrale plaats heeft op een
kast, van de eerste selectie van het afgelopen
jaar. Aan de beide directieleden, Ben Nuininga en
Frank Rauwers, vragen we dan ook of die foto er
speciaal voor deze gelegenheid is neergezet. Een
volmondig “nee” klinkt uit hun mond, want ze
zijn zeer begaan met het hoofdsponsorschap van
de s.v. “Grol” en zijn daarom ook trots om een
dergelijk mooie foto, met alleen maar fotomodellen, op de kamer te mogen hebben.

Wat is de achtergrond van de heren die
aan de andere kant van de tafel zitten?
Ben Nuininga, geboren in 1946 in Groningen,
is na een aantal jaren als internationaal vrachtwagenchauffeur gewerkt te hebben, per toeval
in het verzekeringswezen terecht gekomen.
Nuininga: “Na de middelbare school heb ik met
mijn vader de afspraak gemaakt dat ik tot mijn
24ste jaar met de vrachtwagen mocht pionieren in
Europa. Daarna zou ik ergens in het bedrijfsleven
emplooi moeten vinden. Aan die afspraak heb ik
mij gehouden.” Hij werkt inmiddels al 32 jaar bij
Univé, waarvan 17 jaar op het hoofdkantoor in
Zwolle. Na die periode is hij in Oost Gelderland
terecht gekomen, waar hij sinds 1999 en na de
fusie in 2000 algemeen directeur is van nu Univé
OverGelder.
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Frank Rauwers heeft eerst een aantal jaren als
politieagent gewerkt. Rauwers: “Na een aantal
schietincidenten ga je anders denken over een
aantal zaken. Zelfstandig een autobedrijf opstarten leek mij machtig, maar de marktomstandigheden destijds waren bedroevend slecht.”
Via de avondstudies assurantiën is hij uiteindelijk
in het verzekeringswereldje beland. Eerst heeft
hij een tijdje in de buitendienst gewerkt bij “De
Onderlinge Groenlo” van Frans en Atty Groot
Kormelink in Groenlo en in 1991 volgde hij Frans
op als directeur. Frank houdt zich meer met de

“Grensstreek” heten. Daarop volgde in 1996 een
fusie met de Onderlinge Rekken en enkele jaren
later weer met de Onderlinge Varsseveld en de
Onderlinge Neede. Zo is uiteindelijk Univé OverGelder tot stand gekomen. ‘OverGelder’ staat
voor onze beide werkgebieden gelegen in Overijssel en Gelderland globaal tussen Enschede en
Arnhem. In totaal bestaat ons personeelsbestand
momenteel uit 53 medewerkers.

Wat is de doelstelling van Univé?

Ben Nuininga en Frank Rauwers
commerciële zaken van de directie bezig. “Maar”,
zoals beide heren zeggen, “we zijn eigenlijk een
twee-eenheid. We weten beiden van alles wat
er binnen Univé (OverGelder) speelt. Bij afwezigheid van de één, neemt de ander de taken
moeiteloos over”.

worden. Als mensen werkelijk schade hebben geleden en wij helpen ze er weer bovenop komen,
dan geeft dat een ontzettende voldoening”.

Verzekeringen hebben een ‘stofﬁg’ imago.
Wat zijn voor jullie de charmes van werken
in het verzekeringswereldje?

“Univé Verzekeringen heeft als overkoepelende
orgaan verschillende werkmaatschappijen, zoals
de afdeling “schade” en de afdeling “herverzekeraars”.
Zo bestaat er ook een afdeling “zelfstandige
onderlinge waarborgmaatschappijen” die 36
hoofdvestigingen en 150 bijkantoren heeft.
Univé OverGelder is één van die zelfstandige onderlinge waarborgmaatschappijen met een eigen
directie, bestuur en Raad van Commissarissen en
kantoren in Varsseveld, Haaksbergen, Groenlo en
Zevenaar. Doordat Univé OverGelder bij Univé
Verzekeringen aangesloten is, kunnen wij proﬁteren van de naamsbekendheid en de aangeboden
verzekeringen en ondersteunende diensten van
Univé. Daarom kopen wij het grootste deel van
de verzekeringen bij Univé in. Voor de brandverzekeringen van roerende en onroerende zaken,
zijn wij zelf de verzekeraar”.

“Het is ontzettend dynamisch werk; nieuwe ontwikkelingen en veranderingen volgen elkaar in
hoog tempo op. Daarnaast is het een erg breed
vakgebied. Je moet kennis in huis hebben voor de
particuliere klant tot het grootbedrijf. Onze allereerste klanten kwamen uit de agrarische sector;
tegenwoordig zijn we ook in tal van branches
actief. Dat vereist ook dat we eigen (bouwkundige) expertise moeten hebben en op de hoogte
zijn van allerlei reglementen die op verschillende
gebieden gelden.
Om risico’s te spreiden werken we via Univé Her
met grote internationale herverzekeraars.
Maar ook op persoonlijk vlak dragen we een
steentje bij. Uitzetten van duidelijk beleid en een
goede visie op de toekomst, zijn hierbij van essentieel belang
Het motiveren van de medewerkers en ervoor
zorgen dat we een voorbeeldfunctie vervullen,
mag zeker niet naar de achtergrond gedrongen

In welke mate is Univé OverGelder
zelfstandig?

Hoe is Univé OverGelder tot stand gekomen?
“De Onderlinge Groenlo is in 1993 gefuseerd
met de Onderlinge Lievelde-Zwolle en ging toen

“Univé is van totaalverzekeraar naar totaalaanbieder gegaan. Wij hebben het streven om bij de
top 3 van Nederland te zitten qua prijs-kwaliteit
verhouding. Dat betekent dus de meest gunstige
voorwaarden tegen de beste prijs. In omzet is
Univé een middelgrote verzekeraar op de Nederlandse markt. Univé OverGelder heeft geen
winstoogmerk. Als er winst gemaakt wordt,
kan er een winstuitkering worden gedaan aan
de leden, zowel bedrijven als particulieren. Voor
elk lid wordt er een ledenrekening opgebouwd,
waarop de winstuitkering wordt bijgeschreven en
jaarlijks de rente over wordt vergoed. Afhankelijk
van de hoogte, wordt er dan (extra) korting op de
premienota verleend.
De winst kan komen uit de normale bedrijfsvoering, de beleggingen en een gunstig schadeverloop. Door ook (gedeeltelijk) winsten aan
het eigen vermogen toe te blijven voegen is een
solide ﬁnanciële positie opgebouwd”.
Univé is hoofdsponsor van SC Heerenveen. Betalen jullie daar als zelfstandige waarborgmaatschappij ook aan mee?
“Alle (Univé aangesloten) onderlinge maatschappijen betalen mee aan de sponsoring via onze
koepel ‘Univé’. Deze sponsort naast profclub
SC Heerenveen o.a. ook de nationale gymnastiekbond. De sponsoring moet aansluiten bij
hoe Univé in de markt staat en bij datgene ze
proberen uit te dragen. Daarom past een club
als Heerenveen ook uitstekend bij Univé. Geen
kapsones, hard werken en dat doen waarvoor
je staat à la Foppe de Haan. Wij als Univé OverGelder sponsoren daarnaast nog verschillende
andere verenigingen en evenementen op lokaal
en regionaal gebied, zoals het onlangs gehou-

den Hippisch Festijn in Varsseveld, plaatselijke
(voetbal)verenigingen, survival Beltrum, Agrado
en business-seats bij De Graafschap”.

Is het hoofdsponsorschap bij de s.v. “Grol”
een bewuste keuze of een toevalstreffer?
“Wij hadden op een gegeven moment een gesprek bij de s.v. “Grol” omtrent de aanpassing
en herplaatsing van een bestaand (oud) reclamebord. Wij wilden daar duidelijker en beter mee
voor de dag komen.
De ontvangst op Den Elshof door het bestuur was
heel hartelijk en het gesprek was van dien aard
dat we van het één op het ander kwamen en na
vier gesprekken gingen we uiteindelijk naar huis
als hoofdsponsor. Wat ons vooral aanspreekt bij
de s.v. “Grol” is de cultuur die er heerst; de inzet
die er is van het bestuur, de vele vrijwilligers en
de leden. Er heerst een ‘no-nonsens sfeertje’ en
het gevoel was vanaf de eerste keer meteen
goed. Kortom: zeer gemoedelijk en erg gezellig.
Natuurlijk is de uitstraling naar buiten ook belangrijk. Als een club regelmatig negatief in het
nieuws komt, is dit uiteraard niet positief voor
onze naam. Ook verwachten wij dat spelers en
begeleiders zich fatsoenlijk gedragen en netjes
voor de dag komen.”

Verkopen jullie sinds de sponsoring meer
verzekeringen in Groenlo?

tige en gewenste bijkomstigheid.
Via de sponsoring bij de s.v. “Grol” denken wij
wat terug te kunnen doen voor de vele klanten
die wij in ons werkgebied Groenlo en omgeving
hebben. Door onze sponsoring bij de Grol, ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie.
Zowel voor de s.v. “Grol” met hun leden, als voor
de klanten van Univé OverGelder”.

Hoe verlopen de contacten met
de s.v. “Grol”?
“Zeer goed. We worden over veel zaken bijgepraat
en krijgen regelmatig een
e-mailtje van jullie voorzitter die ons zo op de
hoogte houdt van lopende zaken die ons aangaan. Het clubblad en de presentatiegids krijgen
we toegestuurd en we volgen natuurlijk het amateurvoetbal in de krant en soms vanaf de tribune
als de tijd het toelaat.”

Een bijzonder prettig en vooral leerzaam gesprek hebben we deze middag gehad, want er
zijn nogal wat verzekeringstechnische- termen
en constructies over tafel gegaan. Ons is wel
duidelijk geworden dat Univé OverGelder een
sponsor is die de s.v. “Grol” moet koesteren.
Zij hebben een zeer grote belangstelling voor

Het is niet de eerste opzet geweest dat wij meer
klanten zullen aantrekken door middel van de
sponsoring bij de Grol. Het is natuurlijk een pret-

de club en willen ook dat beide partijen daar

de vruchten van plukken!
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Even voorstellen
Zoals u wellicht vernomen hebt, hebben er binnen het jeugdbestuur en de supportersclub ‘personeelswisselingen’ plaatsgevonden. Daarom vonden wij het belangrijk deze ‘nieuwkomers’ aan u voor te stellen. Wellicht zult u in de toekomst nog
veel van hen horen of over hen lezen in het clubblad.
NIEUW BESTUURSLID JEUGDBESTUUR:
Naam: Patrick Pos
Leeftijd: 36 jaar
Lid van Grol sinds: dit jaar
Hobbies: muziek luisteren en
maken, concerten bezoeken,
computeren, Grol.
Werk: Capac – Ulamo Ulft (hoofdsponsorSDOUC)
Functies binnen Grol:trainer / leider D2, jeugdleider E-F kamp en sinds kort jeugdbestuurslid
voor nevenactiviteiten.
Waarom jeugdbestuur?
“Ik had altijd een grote mond en bepaalde ideeën.
Aangezien Han Hilderink gestopt is met zijn activiteiten voor het jeugdbestuur, heeft Hans Emaus
heeft mij gevraagd of ik mij kandidaat wilde stellen. Dat heb ik dus gedaan en ik ben uiteindelijk
verkozen.”
Verwachting?
“Ik neem de nevenactiviteiten voor mijn rekening
en hoop hiermee de gemeenschappelijke belangen te behartigen.”
Verdere opmerkingen:
“Ik hoop dat de ouders meer betrokken zijn bij
de prestaties van hun eigen kind. Verder kan
het geen kwaad om te relativeren dat Grol ook
gewoon een voetbalclub is uit een plaatsje met
9000 inwoners.”

NIEUWE BESTUURSLEDEN SUPPORTERSCLUB:
Naam:
Sjors Groot Kormelink
Leeftijd: 21 jaar
Lid van Grol sinds: “De Bjeugd. Momenteel ben ik spelend
ik Grol 12, oftewel ‘Zaterdag 1”.
Hobbies: voetbal, uitgaan
Werk / opleiding: “Ik volg de opleiding systeembeheer en loop momenteel stage bij het
AOC te Doetinchem.”
Functies binnen Grol: jeugdleider, organisatie Dkamp, jeugdleider E/F- kamp en supportersclub.
Waarom Supportersclub?
“Wij, Mark en ik, zijn door de supportersclub
benaderd met de vraag of wij hen wilden ondersteunen. Aangezien het ons wel leuk leek,
hebben wij hiermee ingestemd.”
Verwachting?
“Mark en ik hebben het onderdeel jeugd voor
onze rekening gekregen. Ik hoop dat wij ervoor
kunnen zorgen dat bepaalde zaken verbeterd en
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor de
jeugd.”
Naam: Mark van Meurs
Leeftijd: 21 jaar
Lid van Grol sinds: 1e jaar E
Hobbies:
voetbal, muziek
(trance) luisteren
Werk / opleiding: “Ik volg de
opleiding Sport en Bewegen aan het Graafschapcollege te Doetinchem en loop hiervoor stage bij
de Grol”
Functies binnen Grol: trainer F4, F6 en F2
(zaterdag), jeugdleider D-kamp en E/F-kamp,
sponsor van de kantine, mede-oprichter zater-

dag1 team, leider Beeckendael
woensdagmiddagcompetitie.
Waarom Supportersclub?
“Het is leuk om dingen te organiseren voor de jeugd.”
Verwachting?
“Ik probeer zelf ideeën in te brengen. Daar waar
nodig, zullen bepaalde zaken aangepast / verbeterd worden. Ik wacht wat op mijn pad komt
en hoop dat de jeugd van de Grol een leuke
toekomst tegemoet gaat.”
Naam:
Bennie (‘Nebs’) ter Bogt
Waarom de bijnaam ‘Nebs’?
“Op het werk was het destijds
mode alle namen om te draaien.
Zo werd mijn naam geassocieerd
met Uncle Ben’s rijst. Als je ‘Bens’ omdraait, krijg je
‘Sneb’, wat uiteindelijk ‘Nebs’ is geworden.”
Lid van Grol sinds: 1980
Leeftijd: 47 jaren jong
Hobbies: voetbal, knobbelen, sport kijken, lezen
Werk: sinds 1972 machinesteller bij Hartman
Functies binnen de Grol:
terreincommissie, ‘caissière’ bij Grol 1, diverse
overige klusjes
Waarom Supportersclub?
“Aangezien Berend Jan en Michel te Boome zijn
gestopt met de supportersclub, ben ik benaderd
door Hennie Schovers.”
Verwachting?
“Ik houd me in principe voornamelijk bezig met de
seniorenactiviteiten en hoop dat mijn inbreng voor
nieuwe impulsen/ontplooiingen kan zorgen.”

Steevast aan uw zijde

Kantoor Groenlo:
Bezoek

Nieuwestraat 1
7141 BX Groenlo

Te k k e l s
• Op het feest van Rob van Meurs en zijn Karin
brengt Stefan Mondial een ode aan het bruidspaar. Nebs ter Bogt kijkt en hoort het aan en zegt
tegen een andere feestganger; ,,Zoveel politie
hier en nog wordt hij niet opgepakt.”
• Toeschouwer uit Lichtenvoorde bij Longa A1
– Grol A1: “Wat is die trainer van Grol toch dik
geworden”.
• Carry Walterbos heeft in De Gelderlander het
interview met de Grolse zanger van het levenslied
Stefan Mondial gelezen. Zegt ze vol ernst tegen Patrick Pos: “Wat leuk dat je broer in de krant stond”.
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Post

Postbus 107
7140 AC Groenlo

• Tijdens het partijtje kwam een in het prachtige
blauwe Grol-outﬁt gestoken Gymon Legro hevig
verontwaardigd over zoveel onrecht wat hem
werd aangedaan, bij zijn trainer zijn beklag doen
met de mededeling: “Zeg trainer die rooie hesjes
pakken de hele tijd mij de bal af!”
• Gerard Bos kreeg in de uitwedstrijd tegen
Doetinchem (4-1 verlies) niet alleen ﬁguurlijk
een koude douche. Toen hij tijdens de rust in
de doucheruimte stoom aan het afblazen was,
kreeg hij plotseling een stroom koud water over
zich heen. Als klap op de vuurpijl zakt hij ook
nog eens door de stoel.

• Geert van der Holst (Grol C4) is geblesseerd
aan zijn onderbeen. Vraagt een jeugdleider: “En,
heeft je vader al gekeken naar die blessure?”.
Geert: “Die heeft er toch geen verstand van!”

Telefoon

(0544) 46 38 63

Fax

(0544) 46 20 51

E-mail

info@steentjes.nl

• Jordi Bleumink vertelt over een gespeelde
voetbalwedstrijd aan opa, waarop opa vraagt
of hij de goal gemaakt heeft. ,,Nee,” zegt Jordi,
,,Die stond er al.”
• “Waar is William Krabbenborg?”, vroeg Gerard Bos in de rust tijdens Grol – Neede.
Patrick Blanckenborg: “Die zit bij Grolzicht in de
speeltuin.”

Lid van:

www.steentjes.nl
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Clubblad op lokatie…
We leven anno 2003 in een snelle, drukke tijd. Mede beïnvloed door alles om ons heen en wat bij ons allen de huiskamers
ingekwakt wordt via ons gezinslid ,de TV’, doen wij hier allen vrolijk aan mee. ,Reality-tv’ is hot. Een stukje ,reality-tv’ in
uw eigen clubblad deze keer of een variant op de ,Huiskamer-tv-show’, zoals u wilt, is een bezoek aan ,het oude Grol 8’
dat haar tweejaarlijkse uitstapje heeft en twee dagen en nachten onderduikt in kampeerboerderij ’t Biesterveld in Vorden,
alwaar oude tijden en sappige verhalen weer tot leven komen.
Door: Henri Walterbos
Hoofdrolspelers zijn de vijftigers en zestigers
Ton Noten, Henk Overkemping, Willie Konnik,
Jos Porskamp, Frans Porskamp (van de Kunne),
Henk Porskamp, Louis Baks, Frans Koster, Frans
Poelhuis en Bernard Gockel. En natuurlijk hun
dames, die dit weekend ook volwaardige teamspelers zijn. Een gezellig collectief.
Als ik het gezelschap op zaterdagavond bezoek
is het rustig en is er een groepje uit wandelen
in de bosrijke omgeving. Anderen zitten gezellig
te praten aan de tuintafel en enkele heren zijn
een tukje aan het doen. Jos Porskamp ziet er duf
uit, maar begint wel met een voorsprong aan de
avond en Henk Overkemping zegt niet geslapen
te hebben terwijl hij de slaapruimte uit komt.
Een stukje bijkomen van de avond en nacht er
voor en tevens weer een stukje voorbereiding
op wat er die zaterdagavond weer komen gaat.
De stemming is in ieder geval goed. Deze avond
staat er een barbecue op het programma. ,In
zo’ne grote panne’, volgens Annelies Porskamp.
Daaraan voorafgaand even een praatje, waarin
de anekdotes over vervlogen tijden, maar ook
van de avond ervoor, rijkelijk vloeien.
De spelers van het team dat in de jaren 70 menig tegenstander in de regio de stuipen op het
lijf poogde te jagen, zegt nog steeds een goede
onderlinge band met elkaar te hebben. ,,We
hebben nog nooit trammelant met elkaar gehad. Het is altijd gezellig,” vertelt Ton Noten, die
vanwege ,gammele knieën en enkels’ de laatste
voetbaljaren als leider fungeerde. Dat contact
moet inderdaad wel goed zijn, want vanaf 1985
reeds gaat men om de twee jaar een weekend
met elkaar op pad. De dames zorgen ervoor dat
de contributie betaald wordt. Dat dokken gebeurt dan tijdens gezellige kofﬁebijeenkomsten.
,,Als er feesten zijn van zoveel jaar getrouwd of
zo, horen we er allemaal nog bij.”
De organisatie van het volgende uitstapje wordt
aan het einde van ieder weekendje spontaan
aangewezen. Dit jaar waren Frans Poelhuis, Ton
Noten, Henk Porskamp en hun dames aan de
beurt. Al herinneringen ophalend aan de tuintafel klinkt diverse keren; ,oh joa’ en ,wat ‘n spul
toen.’ Men kent ook tradities. Altijd en overal
wordt ,,Als Groenlo’s kind, ben ik overal bemind……” gezongen en worden midden in de
nacht eieren gebakken door enkele dames. Ook
de afgelopen nacht. In totaal worden 60 eieren
weggewerkt. Vandaar dat het gesprek buiten
plaats vindt wellicht ???

Een verhaal dat het nog steeds goed doet is de
ﬁetstocht naar een lokatie in het Winterswijkse
Woold. ,,Via een puzzeltocht moesten we daar
naar toe,” vertelt Ton Noten die zich als spreekbuis van het geheel voordoet en diverse keren
aangevuld wordt als er details niet kloppen.
,,We kwamen niet verder dan Raben en besloten
met ons groepje naar Frerikshof te gaan om een
kop kofﬁe te drinken.” Het chique hotel bleek
niet gastvrij, want het gezelschap kreeg geen
kofﬁe. Dan maar naar het restaurant van het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Helaas gesloten, maar men trof een vriendelijke verpleegster die voor kofﬁe zorgde. ,,Toen vroegen we
haar of een van de dames niet ingetaped kon
worden en we de organisatie dan zouden bellen,
dat ze ons op moesten halen in het ziekenhuis,
omdat Maritha aangereden zou zijn.” Aldus
geschiedde. Na aankomst in ’t Woold werd de
juiste versie van het verhaal verteld aan de rest,
die er volgens Ton toch wel een beetje beduusd
bij stond in eerste instantie. ,,We hebben veel
meegemaakt met elkaar. We zeiden al wel eens:
Als de kinderen ons toch eens zouden zien,”
vertelt één van de dames.
Dit weekend dus alle tijd voor oude glorie. Zelfs
de muziek is oud. In het gezellige onderkomen,
met dansvloertje, klinken de Grollico’s door de
speakers. Annelies Porskamp heeft het over
zanger/organist Zwarte Jan, terwijl de heren het
meer over zangeres en dochter Rosie hebben.
De vrijdagavond was heftig. De één lag nog
later in bed dan de ander. Men overtreft elkaar,
net als in vroeger dagen, in de kleedkamer
waarschijnlijk. ,,Gewoon gezellig een avondje

buizen,” vat Jos Porskamp de avond het beste
samen. De zaterdagavond dus eerst eten uit de
grote pan. De gastheer van ’t Biesterveld komt
met vlees aangelopen en Annelies Porskamp
geeft aan dat hij het al wel vast in de pan mag
gooien. De man vertelt enigszins bedeesd dat ze
dat toch echt wel zelf moet doen. ,,Was nog wal
makkelijk ewest,” antwoordt de spelersvrouw.
De heren komen er niet hardop voor uit, maar
wat zouden ze die avond toch graag Nederland
– Oostenrijk willen kijken. Ton Noten heeft het
al over een campingtelevisie die hij nog wel op
wil halen in Groenlo. Het komt echter niet zo ver,
mede daar er geen kabelaansluiting is, die vereist is met een uitzending op SBS 6. Als de heren
na aﬂoop horen dat het wederom niet veel bijzonders geweest is, is het leed snel geleden.
Na twee dagen lachen, wandelen, kruisboogschieten, etc, wordt het weekendje afgesloten
in Het Huys van Frederik Hendrik op de Markt
in Groenlo. Het kersverse koningspaar Noten
houdt audiëntie en spreekt vanaf de eerste
verdieping het grote terras dat Markt heet toe.
Ze hebben ook al plannen voor het volgende
tripje. ,,Wi-j wordt allemoale older en dan geet
’t allemoale wal eens wat minder. Kö’w mooi
kwartetten; Mag ik van ow de niere….Of wi-j
doot alle tabletten in enen bak en dan mo’j
roaden van wie de tabletten bunt. Misschien
is ne rollatorrace ok wal leuk.” Hoe het ook
zij. Het ,oude Grol 8’ heeft ook na de actieve
voetbal jaren nog steeds de grootste lol met
elkaar. En is het daar eigenlijk niet allemaal
om te doen……..
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De Bar
Afscheid van een bar…..

,,As dissen tap
toch ‘ns kon proaten…”
Door: Henri Walterbos
Net zoals het Oude Haasje vervangen wordt door het Nieuwe Haasje is in het
clubgebouw van s.v.“Grol” de oude bar vervangen door een nieuwe bar, het
belangrijkste meubelstuk op ons sportcomplex. Natuurlijk kon deze bar niet
zomaar opgeruimd en vervangen worden. Dat gebeurt op een Grolse manier,
uiteraard nog eenmaal gepaard gaand met het verplaatsen van grote aantallen
knalpotten die van de ene kant van de bar naar de andere kant gaan. Annelies
Porskamp keek nog even terug naar de bar waaraan lief en leed gedeeld werden.
Hierbij haar verhaal, onder het motto……
,,Doar waren vast mooie verhalen bi-j veur
wal een dree dubbel extra clubblad.
D’r bunt ok vast ne hoop verhalen bi-j, wee
’t dachlech neet vredragen kunt, dat vertel
ik ow.
Noo mot ik wal eerlijk zeggen dat dee
verhalen op disse plaatse ok meestal wal
verteld bunt op het moment dat half Grolle
al wal sleep en ’t toch al pikkeduuster was
en dat hier de dagelijkse gang van zaken
of Grolzaken wee neet deugden nog effen worden worden besprokken, deur een
alternatief dagelijks bestuur, of eigenlijk
meer nachtelijk bestuur; Schovers, Stefﬁe
en Nebs.
Altied wal gezellig trouwens. Heel wat af
elachen hier, ehuuld um verdreetige momenten ok trouwens , moar ok ne hoop
jenevertröhne. Doarum, een eerbetoon an
dissen tap is wal op ziene plaatse.
Menigen ankommenden carnavalsprins is
op disse plaatse al ’t vuur an de schenen
elegd en d’r is d’r eigenlijk moar ene echt
deur de mande evallen, of neet Schovers.
Kreeg telefoon in de kantine van Betsie.
Iederene kon natuurlijk met genieten.
,,Vanaovend mo’w noar Harrie en Annie
Broshuus hen, video kieken,” zei hee vrom.
Hee was nog neet uut eproat of ,,Woar zal
mien prinsken sloapen?” schallen al deur
de tente. En dan noadetied van de prins gin
kwoad wetten, ja ja.
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Völle relaties bunt hier ontstoan. Ok het
barpersoneel dee doar trouwens good an
met. Zo kwam Rob Stokkers an ziene Daniëlle. Dee warkten hier beiden. Schienboar
ok neet altied allene moar drok met ’t wark

ewest en zo is Wally d’r ok an ekommen.
Nam eerder altied alleen moar ne deuze of
toeten te bikken met, moar later ok zien’n
Marion. Toen dat nog neet bekend was trouwens zit Schovers ne kere met zien’n lateren
adjudant an d’n tap en zeg Schovers tegen
um, toen Marion net veuroaver stond um
een paar halve liters uut de kiste te pakken:
,,Dee olde zol ik best wal eens…” Wally zeg:
,,Jammer, bu’j net te late. He’k net sjoechel
met…” D’r bunt ok heel wat relaties besprokken hier. Zelfs relaties wee d’r neet ens
waren. Of oaver ene wee al een tiedjen bi-j
een ander wat te roeken had, moar de andere helfte van’t stel ’t nog neet wist en bi-j
ons an d’n tap wal. As d’r ans in de kökken
neet in orde was, dan word’n dat hier al in
geuren en kleuren besprokken.
Ok ne hoop helderziende kearls hier an d’n
tap ehad. Is ’t al een betjen an de late kante
dan de bedoeling was, rammelt den telefoon,
en zee’j inens al ne kearl wiezen van; ,,Da’s
miene vrouwe. Zeg moar da’k weg bunne.”
Ach ja, dat doo’j dan moar hè.” Eigenlijk
ha’w motten zeggen; ,,Ik mos van oewen
man zeggen dat hee al weg was.” Sommige
vrouwleu wee’w an den telefoon kregen, ko’j
an den tap nog heuren. Zo hellig as ze dan
waren. Ging altied good. Dee kearls hadden
ze dan meestal een paar dage gin kind meer
an. Soms ha’j ok van dee kearls wee pas wat
zeiden a’w ze reepen en dat dee madonna
dan kon heuren dat de eigen kearl zei; ,,Ik
bun al weg.”
Wi-j zeiden ok eens ne kere tegen zo’ne kearl;
,,Nem ow vrouwe dan ne kere met.” ,,Wat??,”
zei den dan. ,,De vrouwe met, de telefoon
nem ik met. Kan ze ok neet bellen!!!!

Den telefoon den hef wat erammeld hier.
Ok olders wee vroogen woar de blagen
bleven, of ze soms dree wedstrijden evoetbald hadden.
Toch bunt d’r heel wat van dee muiters
hier op egreuid. Soms stonden ze zelfs in
de maxi cosi hier op d’n tap. Zowel vader
as kleinen an de ﬂesse. Hier leren de olde
leu meer as op ’t consultatiebureau. Is allemoale good ekommen. Noo drinkt ze zelf
al halve liters.
D’r bunt d’r hier al heel wat klone ewes. Wal
altied binnen de perken gelukkig. Hoewel,
den tap hef al heel wat te verduren ehad
hef. Verschillende veurzitters hebt al wal
eens ne demonstratie Aloys te Braak egeven
deur dissen tap wal ‘ns zowat deur midden
te houwen, umdat dee heren neet wisten
dat geliek hebben neet altied geliek kriegen
betekent. Meestal leep ’t wal weer met ne
sisser of ne halve liter af.
Heel wat legendarische ﬁguren hebt hier an
den tap ezetten. Nem d’n Broajert. Altied as
onze Kees mos warken dan ging dat; ,,Hee’j
dow met dat veerkante köpken. Doo mien
effen een broodjen kroket.” Dat worden
dan kloar emaakt en dan begon ’t vaste
ritueel. D’n Broajert haalden ’t kunstgebit
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oet d’n binnenzak en at dat dinge dan op
volgens ziene eigen etiquette. As hee ’t
breudjen op had, lekken hee ’t gebit af en
lei ’t op d’n tap neer en ko’j de helfte van
de krokette van de veurige wekke nog zeen
zitten.
Wat dach ie van Joens Jansen. As hee
zondag noa de wedstrijd in de kantine had
ezetten vroag hee veur dat hee noar huus
hen ging altied; ,,Annelies loat mie effen
schuiven.” Dan vroog ik; ,,Wat he’j ehad
dan.” Zien antwoord was dan altied steevast; ,,2 ons rookvlees en ne krop sla.”

hamelandgroep drukkerij

Nog zo’n gouwe ouwe. Kareltje Knetter en
Puck Rave. As dee vlak veur rust de rust binnen kwamen (soms vieve oaver half dree al)
vroogen ze altied ’t zelfde: ,,Doo mien effen
twee skabouters.”
Ok heel völle rare snuiters he’w hier an d’n
tap ehad. Ok d’n toffen wee met ’t Marveldtoernooi een broodjen kroket wol en vroog
of d’r kalfsragout in zat. Ik zeg ,,Dan mo’j
moar noar Asser Esch hen.” Was trouwens
een internationaal gezelschap dat toernooi.
Dee leu uut Ghana proat ’t zelfde as Teuntjen H. um een uur of ene. D’r bunt d’r wal
eens een paar an d’n tap ewest hier wee
zo’n betjen alle talen sprokken. Ze begonnen dan in’t Hollands, doarnoa in’t plat en
doarnoa as Jan Leegstraten. Zeuven talen
deur mekare of zonder klinkers.

ene en kreeg ie te heuren da’j d’r an de andere kante moar deur mochten goan. He’w
doar toen ok moar een gat in emaakt.
De veurganger van onze multi modernen
ni’jee kassa was lange tied ne holten la. De
ﬂappen lagen d’r gewoon los in. Dat dinge
ramml’n neet alleen van het kleine geld. D’r
sprong ok wal eens ne moes uut en lagen
doar weer wat confetti in de kassa van angevretten geld. Een tientjen was soms nog
moar zeuven viefenzeuventig weerd.
Bi’j ons an den tap kon van alles. Wi-j
waren ok al vlot één van de eerste disco’s.
De lampen ﬂikkerden hier ok geregeld. Dat
mos ie dan wal zelf doon, moar dat gebeuren geregeld, op de moate van de muziek.
Hoe meer a’j d’r van zeiden, hoo harder d’r
tegen dee dinge ehouwen worden. Dat was

soms leavensgeveurlijk.
Woar ok slagmoals tegen an ehouwen
worden was de belle. Dat dinge hef dan
ok geregeld op de grond eleagen of in d’n
speulbak.
Moar good, dat was dissen tap. Veerendarig joar hef hee trouw dinst edoan
en was de eerste opvang veur dorstige
sporters, gezellige leu en leu wee hier
kwamen um ’t verdreet met mekare
te delen. Al met al toch mooie tieden.
Veurdat d’r nog jenevertröne vloeit, stop
ik d’r met en drinke wi-j d’r met mekare
nog ene an den tap hier en prooste wi-j
alavst op den ni-jen tap en dat ik hoppe
dat d’r an den tap net zo völle edramt,
enöhlt en ouwehoerd wordt as dat d’r
an dissen edoane is.”

De klanten hier waren ok altied gruwelijk
ﬂexibel. Ze kroept altied in den hook hier en
dat was wal eens lastig toen d’r an de ander
kante nog ginnen deurgang was. A’j d’r dan
deur mosten en ie vroagen netjes of ie d’r
deur mochten, dan verreuren d’r zich gin

Column

Voetbal!!!! Maar nu even niet…!!
Door: Sander van Beckhoven

Eind mei en eenieder snakt naar het einde
van het seizoen. De laatste loodjes wegen het
zwaarst en vooral de ploegen die in het saaie
midden van de ranglijst staan zijn moeilijk te
motiveren. Je speelt om niets en toch wil je
er niet met de pet naar gooien. In de strijd
om een periodetitel of een kampioenschap is
er weinig voor nodig om mensen scherp te
krijgen en zelfs vechten tegen degradatie is
dan nog aantrekkelijk, mits je als winnaar uit

de bus komt natuurlijk. Dan is het eindelijk
zover: de laatste wedstrijd van het seizoen.
De teamgenoten met wie je wekelijks één of
meerdere keren op het veld staat, zie je voorlopig niet meer en iedereen kan bouwen aan
nieuwe anekdotes voor het volgende seizoen
om de zondagen mee te vullen. Reikhalzend
wordt er uitgekeken naar de vakanties, of dat
nu in zonnige oorden is of een culturele trip
richting Scandinavië of zelfs een heuse “doe-

vakantie” aan het Hollandse strand. Iedereen
heeft zin in een lekkere periode zonder voetbal. Geen voetbal op tv en zeker geen voetbal
als dagvulling. Alle aandacht kan naar vrouw,
kinderen, vriend/vriendin, huis etc. Eindelijk
tijd om verre familie te bezoeken en naar een
woonboulevard te gaan om de laatste gadgets te zien en, indien er nog wat geld over is,
wat te kopen. Niet die doodsaaie regelmaat
van 2x trainen en een wedstrijd op zondag,
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maar lekker doen waar je echt zin in hebt op
momenten wanneer het je zelf het beste uitkomt. Iedereen in het gezin ervaart het als een
hemelse tijd waarin eindelijk de prioriteiten
juist zijn en de familie dus op de eerste plaats
komt. Zo hoort het ook en volgend seizoen zal
er meer rekening mee gehouden worden.
Het hier boven beschreven gevoel duurt
maximaal 3 weken!! En dan moet je er nog
minimaal 5 voordat er her en der weer begonnen wordt met trainen!! Na deze weken
is alles veranderd:
Reikhalzend wordt er uitgekeken naar het

nieuwe seizoen. De zojuist aangeschafte
“balsjes” zitten als gegoten en vragen om
gebruikt te worden. “Er zit traction control
op en schoten zullen harder zijn dan andere
jaren door de schub effecten op de neus”,
aldus een ijverige verkoper van de sportzaak.
De teamgenoten zijn hetzelfde als het vorige
seizoen maar we kunnen niet meer zonder
hun gekke anekdotes en voetbalhumor. Oh
wat hebben we die gemist. Blij dat de vakantie erop zit want de kilo’s vlogen eraan en 14
dagen in de hitte is niet bevorderlijk voor de
fysieke gesteldheid. Scandinavië is hetzelfde
als Nederland maar dan in een taal met veel
ö-s en ô-s en aan de Hollandse kust is toch

minder te doen dan verwacht. Ook BBQ-en
met de familie is 3x per week lang niet zo
gezellig als het van tevoren leek. Och die
familie,….. Alle ooms en tantes hebben een
verplicht bezoekje gehad van de familie en
diezelfde familie zal blij zijn wanneer papa
weer regelmatig een avondje weg is, want
teveel papa is niet grappig! Eindelijk weer
wat regelmaat in het leven. Lekker 2x trainen
en op zondag kan er weer gezellig gebabbeld
worden in de mooiste kantine van het Westelijk halfrond. Ok, af en toe loopt het wat uit de
hand, maar dat houdt de relatie scherp. Lekkere sociale contacten en ouderwets spierpijn
bij het opstaan ‘s ochtends!!!

In Memoriam
HARRIE EMAUS
Op 15 augustus jl. is toch nog enigszins onverwacht ons aller Erelid Harrie Emaus
in zijn eigen vertrouwde leef- en woonomgeving op de Boompjeswal overleden.
Harrie Emaus, die op 13 september jl. 87 jaar zou zijn geworden, is op 20 augustus jl. onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats gebracht. Bij de
uitvaart waren alle geledingen van de sportvereniging ‘Grol’ goed vertegenwoordigd. Niet alleen een mooi gebaar richting familie, maar ook het bewijs
dat Harrie erg veel betekend heeft voor de (‘zijn’) sportvereniging ‘Grol’. De
naam, beter gezegd de persoon Harrie Emaus genoot en geniet nog steeds grote
bekendheid binnen en buiten de vereniging. Harrie is jaren achtereen voor de
club van een in deze herdenkingsbijdrage niet te beschrijven waarde geweest.
Sedert 1955 lid, sedert 1983 Erelid en daarbij meer dan 25 jaar een bestuursfunctie uitgeoefend hebbende, zijn feiten die in dat opzicht voldoende, zo niet
alles zeggen.
Gedurende zijn werkzame en vooral zorgzame leven, waarin zijn aandacht in de
eerste plaats uitging naar zijn lieve vrouw, zijn kinderen en later zijn kleinkinderen, heeft Harrie naast diverse maatschappelijke posities veel tijd vrij kunnen
maken voor zijn grote passie: de voetbalsport en dan vooral de voetbalsport
bij ‘de Grol’. Als leider van de destijds roemrijke elftalcommissie en later als
bestuurder en tevens wedstrijdsecretaris heeft de vader van Rikie, Ineke, Joke en Hans veel aandacht en energie gestoken
in de club. Als verantwoordelijk functionaris voor de afdeling seniorenvoetbal was Harrie, in een periode dat een communicatiemiddel als de telefoon nog maar in beperkte mate aanwezig was, avonden van huis om diverse wedstrijd- en
andere zaken te regelen. Voor het optrommelen van spelers, met de bedoeling om de verschillende teams op de zondag
voltallig aan de aftrap te krijgen, kon je Harrie met name in het weekend in alle uithoeken van Groenlo op de ﬁets tegenkomen. Niets was hem teveel. Hij was helemaal gek van de club, hij hield van ‘de Grol’. Pijn, veel pijn heeft het hem
gedaan, dat hij in 1968 bij het 50-jarig bestaan van de sportvereniging ‘Grol’ (als gevolg van de dat jaar voor hem negatief
uitgevallen uitslag van de verkiezing van de elftalcommissie) geen plaatsje had aan de bestuurstafel. Het sierde hem, dat
hij vervolgens erg strijdbaar en tegelijkertijd vol enthousiasme zijn werk bij de club doorzette om daarna gewoon weer in
het hoofdbestuur terug te keren. Velen van ons werden geraakt door zijn alom bekende uitspraken, zoals: ‘de r zit weer in
de maand, dus ……….’, ‘zondag is het weer tijd voor de puntjes, prrrrrrrrrrrrrr’ en ‘als de keeper naar links valt, moet je
de bal rechts schieten’.
Een voorbeeldig en humorvol Erelid en tevens een goed mens is ons ontvallen.
Dat hij moge rusten in vrede.
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Theo Huijskes, voorzitter sportvereniging ‘Grol’.

Grol 12
Grol 12, Het eerste seniorenteam op zaterdag

willen voetballen. Sommigen hebben hiervoor al
gevoetbald, anderen betraden dit jaar de groene

“Zaterdag is de mooiste dag van de week

weide voor het eerst. Toch wordt een combinatie
van prestatie en gezelligheid nagestreefd. De
selectie is er erg gebrand op goede prestaties te

En je wist als je naar je vrienden keek

behalen om zo te laten zien dat de keuze voor
een zaterdag senioren elftal de goede was. Hans

Hier gaan ze heel wat beleven”

vertelt me dat het soms best moeilijk is om de
prestaties en het belang van iedere individuele
speler te combineren. Iedereen wil graag spelen

Door: Jonathan Lammers

en je hebt een selectie van 18 man. Er zullen dus

Dit is het eerste couplet van het lied
‘groen als gras’ van Acda en de Munnik.
De titelsong van de serie ‘Allstars’ is
inherent aan het teamgevoel dat leeft
onder de spelers van het zaterdag 1
elftal van de s.v. “Grol”. Na iedere
wedstrijd van de senioren hoofdmacht
op zaterdag wordt de CD gedraaid en
zingen de spelers uit volle borst mee.

technische staf en dan was het eerste senioren

vaak wisselingen plaatsvinden om alle spelers

de spelers en begeleiding van het vriendenteam.

zaterdag elftal van de s.v. “Grol” een feit. Naar

aan het spelen te laten komen. Dit wordt door de

De bal is gaan rollen toen bleek dat er een aantal

deze begeleiders hoefden ze niet lang te zoeken;

selectie erg goed opgepakt. De spelers hebben

meer stelde ik op een mooie zaterdagmiddag aan

jeugdige spelers graag wilden voetballen, maar

ze hadden hun zinnen gezet op Roland Roerdink

alles voor elkaar over en staan graag hun plaats

door verschillende omstandigheden niet op de

en Hans Doest. Deze beide heren zijn al sinds

af aan iemand die minder speeltijd toebedeeld

zondag op de mat konden verschijnen. Twee

lange tijd met de club verbonden en vormen een

heeft gekregen. Tot nu toe gaat het dus allemaal

jeugdige spelers, Ramon Porskamp en Marc van

ideaal duo om de lijnen voor een dergelijk nieuw

erg goed met de nieuwste aanwinst van de Grol.

Meurs hebben vervolgens het initiatief genomen

elftal uit te zetten. Na een korte periode van over-

Eigenlijk kan dat ook niet anders. Als je alleen al

om eens te gaan peilen wat de mogelijkheden

leg besloten de beide heren op het voorstel in te

naar het elftal kijkt, straalt de vriendschap, gezel-

voor een seniorenteam op zaterdag waren. Ze

gaan en de groep op sleep touw te nemen.

ligheid en sfeer er in grote mate van af. Het is

Nadat ze zelf hun introductie op de zaterdag

hebben hun voetballende en niet voetballende

Roland Roerdink is veertig jaar, hij is werkzaam

zelfs zo, dat er een CD in de maak is met allemaal

hebben gedaan is het nu tijd om het team voor

vrienden en kennissen gemobiliseerd en hebben

bij de Grolsch en is al sinds zijn jeugd met onze

nummers die op zaterdagmiddag na de wedstrijd

te stellen aan de overige leden van de s.v. “Grol”.

een team opgesteld. Nadat het aantal spelers

vereniging verbonden. Hij is tot de B-jeugd spe-

meer voortzetten. In 1996 is Roland toen door

zijn kinderen. Op een geven moment moest hij

gezongen worden door het elftal. De drijfveer

noodgedwongen stoppen als jeugdleider, omdat

hierachter, Martijn van Geemen, geeft ook aan

Wie zijn het, wat doen ze, waar staan ze voor en

tot 18 was opgelopen was de selectie rond. Nou

lend lid geweest, maar kon toen door medische

de Grol benaderd om als begeleider bij een jeugd

vooral ook wat is hun doel. Al deze vragen en nog

moesten ze alleen nog op zoek naar een goede

omstandigheden zijn voetballende carrière niet

elftal te fungeren. Dit heeft hij gedaan tot aan dit

het missen van de zaterdagochtend niet meer

dat een zaterdagelftal echt ideaal is voor de

seizoen en zoals gezegd heeft hij zich nu op het

te combineren was met zijn baan als makelaar

spelers van Grol 12. “Het grootste gedeelte kon

zaterdag senioren avontuur gestort. De voetbal

o.g./taxateur. Dit seizoen is hij benaderd om lid te

niet op zondag, maar wilde wel graag voetballen.

loopbaan van zijn compagnon is minstens zo

worden van de technische staf van Grol 12, ofte-

Deze oplossing is ideaal, mooi eerst voetballen

blauw-wit gekleurd. Hans Doest is 49 jaar (over

wel zaterdagsenioren 1. Voor deze mogelijkheid

en daarna gezellig met het hele elftal een biertje

een paar weken ziet hij Abraham) en is makelaar

wilde hij zijn zaterdagmiddag graag opofferen en

drinken en meezingen met de klanken van Acda

o.g./taxateur bij ROES makelaars. Nadat hij in

heeft hij ingestemd met het voorstel.

en de Munnik. Als het dan gezellig is gaan we

1976 Nieuwegein had verlaten is hij naar Groenlo

16

naar Kras en heel incidenteel trekken we hem

gekomen. Hij woonde toen dicht bij het Boys veld

Het duo heeft de moeilijke taak om een com-

gewoon met zijn allen door naar City”. Dit geeft

en is daar dan ook een aantal jaren spelend lid

pleet nieuw elftal te begeleiden, wat hen tot

aan dat het erg goed zit met het zaterdagvoetbal

geweest. Nadat zijn loopbaan als spelend lid ten

nu toe erg goed af gaat. Ze spelen in de 6de

binnen de s.v. “Grol”.

einde was gekomen is hij met zijn kinderen mee

klasse zaterdag en komen uit tegen clubs als

Uit dit verhaal blijkt dan ook dat het motto van

verhuisd naar de s.v. “Grol”. Hij is hier een aantal

Oldenkotte, Markvogels, Zelos en AZSV. Het team

Grol 12 dicht bij de waarheid komt: ‘Zaterdag is

jaren jeugdleider geweest bij de elftallen van

bestaat uit allemaal jonge jongens die graag

de mooiste dag!!’
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sv “Grol” 85 jaar

s.v. “Grol” 85 jaar in teken van mokken,
glazen, Autie en een gezellige Fancy Fair
Door: Jan Schut
foto’s: Rinus Meulenbeek en Peter Konings
Op 18 september 2003 was het precies 85
jaar geleden dat de s.v. “Grol” werd opgericht. Geen ofﬁcieel jubileum, maar wel
een moment om niet ongemerkt voorbij te
laten gaan. Een werkgroepje, bestaande
uit de geledingen bestuur, bestuur senioren, jeugdbestuur, Supportersclub en VSVG
zag in één en ander voldoende aanleiding
om een bescheiden feestje te organiseren
voor jong en oud. In het weekend van 11
en 12 oktober jl., samen met de najaarsfancy fair van de VSVG, werd even stilgestaan bij weer een stukje geschiedenis van
sportvereniging ‘Grol’.
Feestje voor jong en oud

De enveloppenkraam was door de VSVG weer
van stal gehaald en kreeg een prima plekje in de
hal van het clubgebouw. De kraam, die rijkelijk
gevuld was met meer dan 300 leuke prijsjes, was
binnen anderhalf uur “los”.
De A-jeugd en de senioren waren vanaf 17.00 uur
welkom in de clubgebouw bij het zogenaamde
‘Jubileum-Uur’. Men ontving enkele consumptiebonnen om goed in de stemming te komen en ook
voor de senior leden was er een fraaie attentie: een
speciaal (collectors-item) Grolsch s.v. “Grol” 85-jubileumglas. Het ‘Jubileum-Uur’ (85 minuten) werd
gebruikt om ﬂink bij de praten, gezellig een paar
glaasjes te drinken en een gokje te wagen bij de
VSVG, die handig inspeelde op deze aangelegenheid. En dit alles vanzelfsprekend in het belang van
de gehele sportvereniging ‘Grol’!

Antoon en ziene Autie. Na een paar kunstjes te
hebben vertoond (pootje geven, rechtop zitten),
is het wachten geblazen op de eerste en prijsbepalende stoelgang van Autie. Dit duurt en duurt
en tot slot valt onder het toeziend oog van jurylid
Stan Raben de verlossende vijg op kavelnummer
17. Pupillen van de s.v. “Grol” bepalen middels
het stoppen van lopende ballen de overige prijzen van deze actie. Na de nauwkeurige berekeningen worden vervolgens de prijzen bepaald en
de hoofdprijs, een reischeque ter waarde van €
200,00, gaat naar Marcel Wolters en de portable
kleuren tv komt in het bezit van Marieke Schut.
De grote animator en stimulator achter deze
actie, Hennie Wildenborg, reikt vlak voor de superronde van de Fancy Fair op zondagmiddag alle
prijzen uit. Gezien de reacties is deze actie voor
herhaling vatbaar.

Autie waar Boutie???
Cadeautjes

De zaterdagmorgen en middag stond in het
teken van de jeugd. Via een kort, maar krachtige
uitnodiging (Grol 85 jaar. Feest. Kom naar het
clubgebouw. Neem ouders maar mee!) werden
eerst de allerjongsten van de jeugd met trainers,
begeleiders en ouders ontvangen. Ben Bomers,
voorzitter van de organisatiecommissie, vertelde
over het feest en wat precies de bedoeling was.
Een krachtig ‘Lang zal ze leven’ zette de jubileumdag in. Het drankje en de patatjes waren
op deze vroege morgen voor de jeugd geen
probleem. Alle jeugdleden mochten een gratis
ronde meespelen bij de VSVG bij het Rrrrrrrad van
Fortuin en per groep jeugdspelers gingen de leren
ballen, radio’tjes en super snoepzakken snel over
in handen van de gelukkige prijswinnaars. Bij
het weggaan was er voor ieder jeugdlid een
prachtige mok met jubileumlogo en gevuld met…
blauw-wit snoep. Dit viel, gezien de reacties van
zowel ouders als kinderen, in zeer goede aarde.

In het clubgebouw werden tegelijkertijd de voorbereidingen getroffen voor de afronding van de
actie Autie waar Boutie???. De carnavalskraker
en house-uitgave van “Antoon Frank…... is zien
pony kwiet” davert door het clubgebouw en de
aandachtige toeschouwers zien Antoon van stal
Frank reeds vanaf de Oude Winterswijkseweg
het parkeerterrein van het sportpark ‘Den Elshof’ opkomen met zijn herkenbare karretje met
Grolsch parasol. Vele toeschouwers zijn dan
getuige (bezoekers uit Goor van Hector: “Wat
gebeurt hier toch allemoale op ne gewonen zoaterdagmiddag in Grolle?“) van het optreden van

Bij een verjaardag en tegelijkertijd een jubileum horen cadeautjes. Natuurlijk ook bij de s.v.
“Grol”. Als eerste nam Rinus Meulenbeek, de
voorzitter van de VSVG, de Vrienden van de s.v.
“Grol”, het woord en overhandigde een cheque
met een bedrag van maar liefst � 3857.13, oftewel in oude valuta ƒ 8.500,00. Dat deze gelden
zullen worden besteed aan de hoognodige renovatie van de oude kleedkamers was de bezoekers
aan de algemene ledenvergadering wellicht
niet ontgaan, toen de voorzitter van de VSVG
hierover vragen stelde, en daarmee al een tipje
van de sluier oplichtte. Daarnaast mag voor de
woensdaggroep een splinternieuwe elektrische
heggenschaar worden aangeschaft. En hiermee
gaf de VSVG de s.v. “Grol” binnen één jaar andermaal (vorig jaar werd € 4537,00, oftewel ƒ
10.000.- geschonken voor de renovatie van de
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VSVG als de Supportersclub binnen de geledingen
van de s.v. “Grol” uitstekend naast elkaar kunnen
leven en werken met ieder zijn eigen identiteit.
Voorzitter Theo Huijskes, even weggewipt bij het
40-jarig huwelijksfeest van zijn oude kompaan
Tonny Porskamp, kon zijn geluk niet op. Na de
moeilijke periode van de afgelopen tijd brachten
deze schenkingen weer licht in de duisternis van
de jarige Grol-familie.

tribune) een ﬂinke ﬁnanciële injectie.
Om niet achter te blijven, bood Martien Overkemping als voorzitter van de Supportersclub van de s.v.
“Grol” de vereniging een terreinwagen aan (“Komt
van de gemeente, dus nog weinig mee gewerkt”).
Dit tot grote hilariteit van de aanwezigen in het
clubgebouw. Evenwel buiten het nieuwe “speeltje”
te hebben geïnspecteerd, kwam eenieder tot de
conclusie dat dit een wel zeer welkome uitbreiding
van het materialenpakket van de s.v. “Grol” betekent. Dat het oorspronkelijke oranje plaats had
moeten maken voor het echte ‘Grol’blauw met
enkele mooie logo’s, behoeft geen betoog. Eerder
dit jaar had dezelfde supportersclub ook al beregeningsmateriaal aan de vereniging geschonken.
En zo is maar weer eens bewezen, dat zowel de

Fancy Fair
De voor- en najaars- Fancy Fairs zijn altijd de
speerpunten binnen het activiteitenprogramma
van de VSVG. In 1991 begonnen met aan het
hoofd de oprichter en initiator van de VSVG, wijlen Henk Stokkers. Onder het motto “veutje veur
veutje” groeiden de Fancy Fairs of Tombola (zoals
zijn Duitse collega van de appelstroop placht te
zeggen) onder zijn leiding door tot hetgeen ze
vandaag aan de dag zijn. Het deed het iedereen
goed Henk’s zoon Geert-Jan (die Marcel Rooks
verving) voor het Rad en het Flitslicht te zien en te
horen presenteren en op de zondagmiddag zagen
we zelfs de derde generatie, Thieu, behulpzaam
zijn met het drukken op de allesbeslissende knop.
Voor de lotenverkopers en verkoopsters was het
zeker zaterdagavond en zondag na de wedstrijd
weer ware “topsport”. En dit alles in een kolkende

massa mensen, die tegelijkertijd met groot geld
betalen, waar dus geld gewisseld moet worden,
en dat allemaal met het nog steeds nieuwe betaalmiddel, de Euro, en niet te vergeten een getrek aan
de armen voor (meer) loten!!!
De mooie prijzen gingen erin als koek en zo
konden onder andere Willie Migchielsen (homecinema), Tonny Hartman (wasdroger), Ivo Giesen
(ktv en dvd), Stephan Meermann (half varken),
Dave Klein Gunnewiek (digitale camera) en vele
andere prijswinnaars tevreden huiswaarts keren.
Tijdens iedere fancy fair worden er bovendien drie
prijzen onder de begunstigers van de VSVG verloot.
Dit keer waren Stef Oldenkotte, Koos Uefﬁng-Porskamp en Jan Stortelder de gelukkigen.
Ook kon de VSVG dit feestweekend weer (zeven)
nieuwe begunstigers als lid inschrijven.
Tot slot is een woord van dank op zijn
plaats aan het adres van de organiserende
werkgroep, de familie Porskamp Vof, alle
sponsoren en alle leden en overige belangstellenden, die dit weekend zo mooi en zo
gezellig hebben doen slagen.
De VSVG is er ﬁnancieel goed bij uitgesprongen en zal er op enig moment weer
bij de s.v. “Grol”, waar zij het allemaal voor
doet, op terugkomen.

Onze vlag

De vlag
Door: de Vlaggenist
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Steeds vaker zie je overal ter wereld onze clubvlag opduiken. Dit is op zich niet zo vreemd in
een wereld waar de mogelijkheden van reizen en
communicatie bijna eindeloos lijken. De redactie
leek het wel een aardig idee om deze momenten
op de gevoelige plaat vast te laten leggen en het
vastgelegde plaatje van een verslag in breder
perspectief te voorzien. Kortom een soort van
column in uw eigen clubblad. Ieder zichzelf res-

pecterend blad beschikt over een of meerdere
columnisten, dus waarom zou uw eigen clubblad
dan achter blijven. Ik kan mij voorstellen dat de
eerste foto de vraag oproept of dit twee Japanse
talenten zijn die onlangs gescout zijn om ons
eerste elftal te komen versterken. Ik kan u gerust
stellen dat het s.v. “Grol” bestuur niet in navolging van Guus Hiddink Azië is gaan afstropen om
daar talenten weg te kapen, alhoewel dit in een
steeds verder globaliserende wereld wellicht tot
de mogelijkheden in de toekomst gaat behoren.
Talenten zijn natuurlijk altijd welkom, ook bij een
club als onze s.v. “Grol”. Alleen het probleem met
talenten is dat ze vaak vedetten gaan worden.
Met alle gevolgen van dien. Namelijk de vedetteneigingen en sterallures. Neem nu bijvoorbeeld
dat nieuwe talent bij Albert Heijn: die Andes Moberg. Hij vergelijkt zichzelf met een topvoetballer
bij een topvoetbalclub en vindt dan vervolgens
dat hij, net zo als deze spelers dat overigens vaak
vinden, ook recht heeft op een exorbitant salaris
en allerlei idiote regelingen. Of neem nu die
vedetten van ons Nederlands elftal. Spelers die
overal ter wereld op het hoogste niveau acteren,
maar zich via play-offs nog moeten kwaliﬁceren
voor het EK. Zakkenvullers met geen enkel oog
voor het bredere belang van samenleving en
sport. Toch gloort er dan ook wel weer hoop. Een
paar weken geleden lees ik in de krant dat Ruud
Lubbers, hoge commissaris voor de vluchtelingen
bij de VN, zijn hele jaarsalaris terugstort en dapper doorgaat met zijn werk bij de VN. Dat vind ik
ook zo mooi aan de s.v. “Grol”. Daar zitten heel

veel talenten die zich zonder aﬂatende inzet en
een immer aﬂatende vergoeding inzetten voor
het belang van de sport en de samenleving.
Mochten er ook maar enige vervelende vedetteneigingen bij een talent ontstaan, dan worden
deze meestal snel de kop ingedrukt. De enige
zakken die gevuld worden zijn die van de verenigingskas middels sponsoring, een loterij, een snel
uitverkochte actie als ‘Autie waar bout ie’, of wat
dan ook. Op de tweede foto ziet u dan ook onze
clubvlag hangen in een Japanse tempel onder
allerlei spreuken voor het goede. Op dat al het
goede van de talenten in onze prachtige 85 jaar
jonge vereniging behouden mogen blijven en op
dat Autie nog regelmatig op het 1e veld bout.

Algemene ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering eerbetoon aan wijlen Ferry Froeling

Tonnie Zieverink
nieuwe secretaris van s.v. “Grol”
Tonnie Zieverink is de nieuwe secretaris
van de sportvereniging ‘Grol’. Tijdens de
drukbezochte algemene ledenvergadering,
die werd gehouden in het clubgebouw op
het sportpark ‘Den Elshof’, werd Zieverink
op voorstel van het bestuur gekozen tot de
opvolger van de op 22 augustus jl. plotseling overleden verenigingssecretaris Ferry
Froeling.
Tonnie Zieverink is geen onbekende bij de
Groenlose voetbalvereniging. Vele jaren
was hij als spelend lid actief binnen de club.
Tegelijkertijd en zeker daarna bekleedde
hij diverse functies. De laatste veertien
jaar was Tonnie Zieverink secretaris van
het jeugdbestuur en bezette in die hoedanigheid gedurende dezelfde periode een
kwaliteitszetel in het hoofdbestuur. Ook
is hij al vele jaren achtereen secretaris
van de commissie, die jaarlijks het internationale Marveldtoernooi organiseert. In
samenwerking met het hoofdbestuur gaat
het jeugdbestuur met spoed op zoek naar
een nieuwe, geschikte jeugdsecretaris.
Gedurende de overgangsperiode blijft
Zieverink met medewerking van de collegabestuursleden de secretariële belangen
van zowel het jeugdbestuur als het hoofdbestuur behartigen. Wel zal zijn plaats als
afgevaardigde van het jeugdbestuur in het
hoofdbestuur naast die van jeugdvoorzitter
Marco Frank voorlopig worden ingevuld
door een ander, op korte termijn aan te
wijzen jeugdbestuurslid.
Tijdens de algemene ledenvergadering
werd verder René Wolters tot nieuwe
tweede secretaris/penningmeester gekozen. Wolters wordt de opvolger van Bennie
klein Gunnewiek, die na een periode van
dertien jaar bestuurslidmaatschap afscheid nam van het bestuur. Voor zijn vele
verdiensten voor de club werd Klein Gunnewiek door het bestuur benoemd tot ‘lid
van verdienste’. Voorzitter Theo Huijskes
en bestuurslid technische zaken Hemmie
Oolthuis, die aftredend en herkiesbaar waren, werden door de leden voor een nieuwe
periode van drie jaar herkozen.

Bennie Klein Gunnewiek benoemd tot ‘lid van verdienste’
HERDENKING
Voorafgaande aan de vergadering werden buiten
bij de herdenkingszuil ‘Bewogen staan wij stil’
alle overleden leden van de club herdacht. Deze
herdenking, die vorig jaar voor de eerste maal
in deze vorm werd geïntroduceerd, trok met
name als gevolg van het overlijden van Ferry
Froeling opvallend veel bezoekers. Ook tijdens de
vergadering zelf werd niet alleen bij de inleiding
van Grolvoorzitter Theo Huijskes, maar ook bij de
behandeling van het lijvige, algemene jaarverslag
van het seizoen 2002-2003 uitvoerig stilgestaan
bij deze sympathieke verenigingssecretaris, die
anders deze maand het feit gevierd zou hebben
dat hij vijfentwintig jaar achtereen bestuurslid
was van de voetbalclub uit Groenlo. De gevoelige,
lege stoel achter de bestuurstafel werd tijdens de
vergadering enigszins verborgen achter een fraaie
ingelijste foto van de overleden bestuurder.
Door het bestuur werd verder ingegaan op de onlangs gerealiseerde nieuwbouw op het sportcomplex, bestaande uit o.a. vier royale kleedlokalen,

een professionele ruimte voor de medische verzorging annex fysiotherapie en ﬁtness, een tweetal
centrale toiletgroepen, een opberg- en wasruimte
voor kleding e.d. Voorzitter Huijskes roemde in
dat verband de medewerking van het gemeentebestuur en het ambtenarenapparaat van Groenlo.
Het is de bedoeling dat er op zaterdag 22 november a.s. een ofﬁcieel tintje aan de ingebruikname
van de nieuwbouw wordt gegeven. Dan zal ook
door een nog niet bij naam genoemde ‘Grol’vrijwilliger de aan de buitengevel te bevestigen plaquette worden onthuld met daarop de tekst: ‘Zonder
vrijwilligers geen voetbal!’. Tegen die tijd hoopt de
gemeente Groenlo ook de totale renovatie van het
parkeerterrein afgerond te hebben, waarvoor de
raad enkele weken geleden nog een krediet van
€ 75.000,00 beschikbaar stelde. Verder wordt er
deze weken door de vrijwilligers(woensdag)groep
van s.v. “Grol” nog hard gewerkt aan de verfraaiing van de entree van het sportpark. Nadat deze
klus is voltooid, zullen de vrijwilligers een start
maken met de renovatie van alle bestaande kleedlokalen en hoopt men in de loop van het seizoen
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tevens de vervanging van de verschillende ballenvangers te kunnen aanpakken.

Dat s.v. “Grol” een ﬁnancieel gezonde vereniging is, bleek nog eens uit het professionele
jaarverslag van penningmeester Hans van Halm.
Op een omzet van ruim € 170.000,00 kon de
exploitatierekening over het boekjaar 2002-2003
worden afgesloten met een positief resultaat
van € 3.320,00. Ondanks dat de omzet in het
verenigingsjaar 2003-2004 ver boven de €
180.000,00 uitkomt, kon de penningmeester de
leden toch een sluitende begroting presenteren.
In verband met de diverse structurele lasten als
gevolg van de realisatie van de nieuwbouw en de
mate waarin de overige verenigingslasten stijgen,

was daarvoor wel een verhoging van de contributie noodzakelijk. Het voorstel tot die verhoging,
hetgeen voor de spelende jeugdleden en de
ondersteunende leden neerkomt op € 0,50 per
maand en voor de spelende leden vanaf 18 jaar
op € 1,00 per maand, werd door de algemene
ledenvergadering zonder enige op- of aanmerking aangenomen. Het feit dat de verhoging
minimaal is uitgevallen, heeft mede te maken
met het beroep dat het Grolbestuur kan doen
op een groot aantal sponsors. Met hoofdsponsor
Univé Verzekeringen voorop heeft de vereniging
in totaal circa 175 sponsors. Een aanzienlijk aantal, dat men zelfs nog denkt te kunnen uitbreiden.
In dat verband is het nog steeds een grote wens
van het Grolbestuur om een afzonderlijke sponsorcommissie binnen de vereniging in het leven
te roepen. Naast aandacht voor de viering van de

85e verjaardag van de club, die in het afgelopen
weekend heeft plaatsgevonden, werden aan het
eind van de vergadering een drietal leden gehuldigd, die dit jaar 50 jaar achtereen lid zijn van de
Groenlose voetbalvereniging. Achtereenvolgens
kregen Frans Blanken, Theo Porskamp en Jan
Blanckenborg van voorzitter Theo Huijskes de
gouden ‘Grol’speld uitgereikt. In zijn begeleidend
woordje ging Huijskes nog in op het gegeven,
dat de drie jubilarissen samen geruime tijd in
de hoofdmacht van s.v. “Grol”l hebben gespeeld.
Dat gezamenlijke optreden vond o.a. plaats tijdens het beroemde Paasweekend in de zestiger
jaren, toen er zaterdags en maandags tegen DVC
’26 uit Didam werd gespeeld en er twee keer
werd gewonnen. De algemene ledenvergadering
werd zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk
afgesloten met het clublied.

Frans Blanken

Theo Porskamp

Jan Blanckenborg

FINANCIEEL GEZOND

BIBs

BIBs maken toezegging wasbeurt waar
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Tijdens de voorjaars fancy fair was een autowas
setje één van de prijzen. Om deze prijs meer
waarde te geven boden de BIBs aan om hieraan
een extra tintje te geven en hieraan te verbinden
een grondige wasbeurt van de auto van de prijswinnaar. Deze eer viel Jan Baks te beurt en zo kon
het gebeuren dat op een warme zomeravond de
BIBs inclusief de reserves in vol ornaat (dienstkleding) met emmers en sop op de parkeerplaats van
den Elshof arriveerden om Jan’s bestelwagentje
een ﬂinke beurt te geven. Betsie Schovers, Betsie
Koster, Ineke van Halm, Ans ten Bruin en Hilde
Froeling maakten er een fraaie show van en naast
de auto glom ook Jan Baks vol trots. VSVG voorzitter Rinus Meulenbeek en enkele andere VSVG
leden waren getuige van dit spektakel dat bij de
volgende fancy fairs zeker een vervolg zal krijgen.
Naast de aangeboden pentekeningen van Jos
Lensink is dit aanbod van de BIBs een welkome
aanvulling op her prijzenpakket van de VSVG.

In Memoriam
DE SPORTVERENIGING ‘GROL’ HEEFT EEN ECHTE SPORTVRIEND VERLOREN !
Alle lichten vielen uit, alle stoppen sloegen door, het werd aardedonker toen ik op de avond van de 22e augustus
kreeg te horen dat Ferry Froeling was overleden.
Nog volop genietende van zijn vakantie en samen met vrouwlief Hilde met hoge verwachtingen begonnen aan een
recreatief tennistoernooi, had het noodlot op baan 6 van tennispark ‘De Bleeck’ aan de Woerdseweg toegeslagen.
Ferry is dood ………. Dat kan niet! Dat mag niet!
Op zo’n afschuwelijk moment stort je leven in, is er niets te verzinnen wat nog enige betekenis of waarde heeft en
gaan je gedachten direct naar Hilde en de kinderen Danny, Kyra en Koen.
Niet alleen op de dag van het plotselinge overlijden, maar ook de dagen daarna, de weken daarna en nog steeds is een ieder
die Ferry gekend heeft vol onbegrip, ontdaan en diep bedroefd. Het is niet te geloven, het is niet te bevatten.
Ferry was een geboren en getogen Grollenaar en dat wilde hij weten ook. Zijn aangeboren chauvinisme, zijn trots om in
Groenlo te kunnen en mogen wonen, zijn liefde voor de plaatselijke sport en zijn betrokkenheid bij echte Grolse activiteiten
en festiviteiten als carnaval en kermis spraken in dat verband boekdelen. Ferry was een gezelligheidsmens. Was graag in gezelschap van mensen met dezelfde ideeën en behoeftes als hij. Mensen met bla’bla-verhalen ging hij bij voorkeur uit de weg.
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, was zijn credo. Niet zo verwonderlijk derhalve, dat hij geen hoge eisen voor
zichzelf stelde. Zijn Hilde en zijn kinderen betekenden veel voor hem, waren voor hem alles.
In de persoon, beter gezegd in de mens Ferry Froeling heeft de sportvereniging ‘Grol’ niet alleen een echte sportvriend, maar
ook een markante persoonlijkheid verloren. Met zijn onvervalste humor en zijn altijd opgeruimde karakter wist hij velen voor
zich te winnen. Ferry was altijd erg betrokken bij het wel en wee van de club, hij was een echt verenigingsmens en een goed
bestuurder: enthousiast, gedreven, gedisciplineerd en betrouwbaar. Sedert 1956 lid, sedert 1978 bestuurslid, sedert 1986
verenigingssecretaris en sedert 2000 Erelid. Ferry was trots op dit rijtje en dan in het bijzonder op de hoogste verenigingsonderscheiding: het Erelidmaatschap. In de maand dat hij overleed, was hij 25 jaar achtereen bestuurslid. In overleg met hem
hadden wij al besloten om deze mijlpaal met een receptie/feestje te vieren in de maand oktober. ‘Maar dan wel bescheiden,
want ik hoef niet zo nodig in de schijnwerpers’, was zijn enige voorbehoud. Zover mocht het helaas niet komen. Na een warm
en erg persoonlijk afscheid thuis aan de Mozartstraat, hebben wij Ferry met ons allen, en dat waren er zeer velen, op 27 augustus jl. op indrukwekkende wijze de laatste eer bewezen. De sportvereniging ‘Grol’ is Ferry en in het kielzog ook echtgenote
Hilde en de kinderen veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend, heeft gedaan. Zonder de
onvoorwaardelijke steun en medewerking van Hilde en de kinderen was dat nooit mogelijk geweest.
Persoonlijk ben ik meer dan een collega-bestuurder en een sportvriend verloren. Ferry en ik hebben meer dan 25 jaar met
elkaar samengewerkt. En dat samenwerkingsverband behelsde meer, veel meer dan de voetballerij alleen. Neemt niet weg,
dat het altijd de club, ‘de Grol’ was, die de boventoon voerde. Wij voelden elkaar feilloos aan, wisten zonder iets te zeggen
wat wij bedoelden en wat wij van elkaar verlangden. Samen hebben wij erg veel meegemaakt, fantastische tijden beleefd,
maar ook diverse tegenslagen moeten verwerken. Bij zowel voor- als tegenspoed begrepen wij elkaar, accepteerden elkaar en
hadden respect en waardering voor elkaar. Samen hebben wij het vooral mooi gehad, heel mooi. In dat verband, mag in deze
bijdrage niet onvermeld blijven, dat wij in 1985 bij het 22-jarig bestaan van de carnavalsvereniging De Knunnekes samen het
prinsenpaar van de stad Groenlo mochten vormen. Als jubileumprins had ik aan Ferry een niet te vervangen stadsadjudant. En
dat wij samen ons carnavalsmotto: ‘Bi’j ons stoa’j nooit boetenspel’ toen en ook in de jaren daarna hebben gebombardeerd
tot de beste in de geschiedenis van de Groenlose carnavalsvereniging, zal niemand verbazen. Immers ‘ons’ motto had veel
meer dan één betekenis.
Met z’n allen missen wij Ferry erg, in Groenlo in het algemeen en op het sportpark ‘Den Elshof’ in het bijzonder. Wat blijft, zijn
al die mooie, prachtige herinneringen. Die kunnen en zullen ons nooit meer worden afgenomen. Maar zonder Ferry zal het
nooit meer worden zoals het was ……….
Voor Hilde, Danny, Kyra, Koen en de overige familieleden zal de
deur op ons sportpark ‘Den Elshof’ altijd wagenwijd open blijven staan.

Maar ……….
mijn rechter hand, mijn adjudant, mijn klankbord, mijn raadgever,
mijn maatje in voor- en tegenspoed
FERRY
is niet meer ……….
Ferry, kanjer bedankt voor alles!
Theo Huijskes, voorzitter sportvereniging ‘Grol’.
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Ferry Froeling

,,Een voetbalvriend ging heen…”
Door: Henri Walterbos

Het was in de periode dat we ons met zijn allen, na een welverdiende vakantie,
weer opmaakten voor een nieuw seizoen s.v. “Grol”. Achter de schermen waren
de talrijke Grol-vrijwilligers al weer druk in de weer alles in gereedheid te brengen
voor wederom een jofel en gezellig Grol-seizoen. Niets leek dat in de weg te kunnen staan. Totdat daar in eens dat bericht kwam dat Ferry Froeling overleden was.
Volkomen onverwacht, als een dief in de nacht
sloeg het noodlot toe. Een groot drama natuurlijk. In de eerste plaats voor de familie, maar
de gehele Grol-familie ervaarde het overlijden
van deze Grol-man als wederom een geweldige
dreun. De wereld van s.v. “Grol” stond weer
eens heel even stil. Ongeveer een week nadat
oud-bestuurslid Harry Emaus begraven was.
Eveneens een groot Grol-man met zeer grote
verdiensten voor onze club.

Iedereen die je maar sprak was verbijsterd en
aan de doorgaans gezellige bar heerste grote
verslagenheid, maar er was in de stilte ook
direct plaats voor een lach als er anekdotes en
verhalen verteld werden over Ferry. Want Ferry
was meer dan alleen Grol-bobo. Met Ferry kon
je lachen en ouwehoeren en wat genoot hij zelf
toch ook altijd van die typische Grol(se) humor,
waar hij zelf ook dikwijls een duit van in het
zakje deed. Werden er ergens grappige opmer-

kingen gemaakt en uitlatingen gedaan in een
speech dan hoorde je Ferry zijn duidelijk herkenbare lach al heel snel. Als Ferry lachte dan wist je
ook eigenlijk wel dat het leuk was, want gevoel
voor humor kan hem niet ontzegd worden. Het
is alleen wrang dat we het met herinneringen en
anekdotes moeten doen. Gelukkig zijn ze er in
overvloed en zullen we nog regelmatig om hem
lachen. Zo houden we de herinnering aan wie
hij was levend.
Normaal gesproken had er in dit clubblad een
artikel gestaan over zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap en een terugblik daarop. Nu dit met
hem zelf niet meer mogelijk is, dan maar met
anderen die over hem vertellen. Met enkele
mensen die met hem te maken hadden blikken
we terug op Ferry.

Algemeen
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Op de plek
waar hij ooit
Schutterskoning
werd.
Daar staat nu
‘t Raveleyn.

De vraag van hoe de carrière van Ferry verliep bij
s.v. “Grol” kunnen we het beste aan zijn maatje
Theo Huijskes vragen.
,,Ferry nam zitting in het bestuur als tweede
secretaris. Dat was in het jaar 1978. Hij trad
aan als opvolger van Frans Blankenborg. De
belangrijkste reden dat hij voor deze post werd
gevraagd, was volgens Theo het feit dat hij in
hetzelfde jaar (1978) als penningmeester had
gefungeerd in het jubileumcomité ,Grol 60 jaar’.
In dat comité was ik secretaris en Theo Konings
voorzitter. In het bestuur heeft Ferry tot 1986
gefunctioneerd als tweede secretaris. In dat
jaar werd hij algemeen verenigingssecretaris
als opvolger van Tonny Porskamp, die toen de
functie van penningmeester voor zijn rekening
nam. Met ons drieën hebben wij erg lang het
‘db’ van de club gevormd. Toen Tonny in 2002
uit het bestuur stapte, hadden wij er samen 95
jaar bestuurslidmaatschap op zitten, te weten:
Tonny 44 jaar, Ferry 24 jaar en ik 27 jaar.
Ferry is in 1956 lid geworden van onze vereniging en werd in 2000 door de algemene leden-

“Ferry was natuurlijk op en top Grollenaar”. Hier op één van zijn favoriete plekjes.
vergadering benoemd tot Erelid. Hij was op dat
moment 22 jaar bestuurslid en dat gegeven
was voor mij een reden om hem na 2 x 11 jaar
(kijk op de carnavalsonderscheiding van ons)
bij het bestuur en vervolgens bij de leden voor
te stellen voor het Erelidmaatschap. Naast dat
hij veel en hoog gevoetbald heeft bij ‘de Grol’,
heeft hij naast de ofﬁciële functies ook diverse
incidentele klusjes voor de club opgeknapt. Als
voetballer moest hij het met name hebben van
de techniek. Zo speelde hij destijds samen met
onder andere Fons Zuidinga, Tonnie Tops, wijlen
Tonnie Platter en anderen in het beroemde
Grol A. Ook heeft hij het eerste elftal van Grol
gehaald. Ferry heeft een groot aantal jaren
gefungeerd als redactielid van het clubblad en
was de laatste jaren ook nog eens verenigingsscheidsrechter. Naast Grollid was hij ook lid van
de Supportersclub en de VSVG. Vanzelfsprekend
kijk ik met veel plezier terug op het jaar 1985,
het jaar waarin de carnavalsvereniging De
Knunnekes het 22-jarig bestaan vierde en ik gevraagd werd om stadsprins (en in dat jaar jubileumprins) van Groenlo te worden met aan mijn
zijde stadsadjudant Ferry. Wat een happening en
met name wat een ‘Grol’-feest! Ferry en ik hebben ‘onze’ leuze gebombardeerd tot de beste in
de geschiedenis van De Knunnekes. Het motto

‘Bi-j ons stoa’j nooit boetenspel’ heeft natuurlijk
meer dan één betekenis.”

Tonnie Porskamp:
De teruggetreden bestuurder weet eigenlijk
niet wat hij moet zeggen en houdt en dan ook
kort maar krachtig; ,,Het was een bewogen
bestuurder, kwam zijn werk altijd goed na, was
sympathiek en een fantastische kerel om mee
te werken.” Ferry was altijd goed gehumeurd
volgens onze gepensioneerde Grol-bestuurder;
,,De vrolijke noot van het spul, zeg maar. Hij was
een echte clubman. Onder een pilsje kwam hij
vaak met zijn gevleugelde woorden; ,wat he’w
toch ne mooie vereniging.”

Martien Overkemping:
,,Ferry en ik (nadat Theo Huijskes vanwege blijvende blessures aan zijn handen moest stoppen)
hebben jaren lang samen de herendubbel getennist op de buitenbaan. Ook tennisten wij met
een groep van acht elk winterseizoen. Zowel
met toss-tennis als met bokkendag of andere
evenementen, waren we altijd van de partij, net
als vele andere Grolse muiters en die periode
kenmerkte zich door het vele plezier, lachen,

moppen vertellen of verzinnen, zingen en gezellig samenzijn soms tot in de kleine uurtjes, waarbij Hilde meermalen van de partij was tijdens de
kampioenschappen. In die periode zijn wij 2
keer kampioen geweest van zowel van de B als
A klasse. Een van de mooiste overwinningen op
weg naar de kampioenschappen was de overwinning in een bijna 3 uur durende wedstrijd bij
ongeveer 32 graden Celcius, midden op de middag tegen Spike (Leon Gelink) en Mike Peters.
Alhoewel wij vonden dat zij betere tennissers
waren en dat ook in de eerste games en set lieten zien, is het ons gelukt met name met praten
(en natuurlijk geweldig tennis), lachen, en af en
toe “sijbel”ballen (technisch hoogwaardig) hun
spel zodanig te dereguleren, dat wij deze partij
hebben gewonnen. We hebben hier ontzettend
veel plezier aan beleefd en samen met onze tegenstanders, deze middag tot later op de avond
afgesloten. De revanche partij, die we elkaar
hebben beloofd kan helaas niet meer worden
gespeeld. Maar de vele goede herinneringen
maken de leegte iets minder leeg.”

Hans Tops:
,,Ferry maakte wel eens van die typische mannengeintjes over vrouwen en hij dus over zijn
Hilde. Maar hij was er stapelgek op. Hij zei
geregeld ,Kom mien neet an Hilde’.” Ferry was
volgens Hans Tops een altijd graag geziene gast
op het tennispark. ,,Ieder jaar hebben we een
bokkendag, die georganiseerd wordt door Wout
Jansen en mijzelf. Voor die dag was er ook een
zogenaamde meedenkcommissie waar Ferry
ook in zat, samen met broer Jos. Dan hadden
we een paar weken voor de tijd enkele vergaderingen. Dat was lachen, gieren, brullen en
aan het einde van de avond zongen de broers
Froeling dan het hoogste lied, met begeleiding
van Roland Roerdink, die op de tafel drumde. Hij
was gewoon een gezellige kerel.” Tennissen zelf
deed hij graag serieus als we Hans Tops mogen
geloven; ,,Hij maakte wel graag een geintje tussen de games door. Hij wist zijn beperkingen
zelf maar al te goed als tennisser. Als je dan zei
,je moet die backhand zo doen’, dan kwam het
er op neer dat we allemaal zeggen konden wat
we wilden, maar dat hij gewoon zijn backhand
sloeg.”
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Ferry was volgens oudkok Tops ook een liefhebber van koken; ,, Daar had hij ook echt sjoege
van. Daar had hij het vaak over en daar was hij
ook druk mee. Hij wist goed hoe je een soep
moest maken en hoe je wild moest marineren. Ik
gaf hem wel eens tips, die hij dan ook uitvoerde
en later aangaf dat het inderdaad een goede tip
was geweest.” De laatste tijd vertelde hij steeds
vaker over zijn periode na het werk in Ruurlo,
vertelt Hans Tops. ,,Hij was echt aan het aftellen
en kon er zich echt op verheugen. ,Dan heb ik
mooi tied veur een hoop andere dinge,’ zei hij
dan. Helaas mocht het niet zo zijn.”

vv Reünie / Wim Kerperien:
Reacties van andere verenigingen bleven ook
niet uit. Eentje die we er uit pikken is een reactie
van de aimabele Wim Kerperien, oud-bestuurslid
van v.v. Reünie uit Borculo en aldaar vrijwilliger
pur sang op vele gebieden. Hem ontmoette
ik voor mijn werkzaamheden voor weekkrant
,Wegwijzer voor Borculo’. Hij gaf me het clubblad van v.v. Reünie, Spil genaamd, waarin hij
namens bestuur en leden van v.v. Reünie een
stukje over het overlijden van Ferry schreef,
met daarnaast enkele persoonlijke woorden. De
zelfde teksten werden ook aangereikt via Theo
Huijskes. We willen u deze mooie woorden dan
ook niet onthouden. Een goed voorbeeld van
hoe het er tussen bestuurders van verschillende
clubs aan toe kan gaan.
,,Net voor het ter perse gaan van deze Spiluitgave bereikte ons het bericht dat secretaris
Ferry Froeling van s.v. “Grol” uit Groenlo op

22 augustus op 58 jarige leeftijd plotseling
was overleden. 25 jaar lang was hij lid van het
hoofdbestuur; erelid en sedert 1986 algemeen
secretaris van de Groenlose club. Vooral de
voormalige bestuursleden van onze vereniging
hadden vele contacten met Ferry, toen Grol en
Reünie tegen elkaar uitkwamen in de beroemde
en beruchte 4e klasse C. De laatste jaren troffen we elkaar op de vele recepties en in de
Regio-vergaderingen van de KNVB. Naast het
zware verlies voor de familie Froeling is dit
ook de zoveelste slag die de s.v. “Grol” moet
verwerken. Ze moeten een belangrijk, zo niet de
belangrijkste man, missen. Ons medeleven gaat
in de eerste plaats uit naar Ferry’s echtgenote,
de kinderen en verdere familie, maar ook naar
de s.v. “Grol” gemeenschap.” Was getekend
Bestuur en leden v.v. Reünie.

Een voetbalvriend ging heen…
,,Net als de s.v. “Grol” gemeenschap was ook
ik verbijsterd en verdrietig bij het vernemen van
het overlijden van Ferry Froeling. Een goede
en voortreffelijke voetbalvriend ging heen. Ik
heb mooie herinneringen aan de tijd, dat wij
als Reünie-bestuurders elkaar troffen langs de
lijn, in bestuurskamers, op recepties, enz. Ook
buiten het voetbalgebeuren troffen Ferry en ik
elkaar enkele jaren geleden wel vaker als ik mijn
kleindochter JoAnn, die schoolvriendin was van
Ferry’s dochter Kyra, naar Groenlo moest brengen en/of ophalen. Ook toen ik de laatste jaren
wel eens een thuiswedstrijd van s.v. “Grol” bezocht nodigde hij me steevast uit voor een kop

Hij hield van een geintje. Hier was hij zelf het
“lijdend voorwerp”.
kofﬁe of andere nattigheid in de bestuurskamer.
Ik hoop die mooie herinneringen nog lange tijd
te bewaren. Familie Froeling en s.v. “Grol”: Heel
veel sterkte toegewenst dit zware verlies te dragen en te verwerken.”

Alle verhalen hebben de zelfde strekking; goede clubman, trouwe echtgenoot en bijzonder gezellige kerel.
Kortom; Weer zo’n echte jofele Grolse
muiter weg…

Jeugdbestuur

Wisseling van de wacht bij de jeugd
Het afgelopen seizoen is voor de jeugdafdeling van de s.v. “Grol” met maar liefst 15 kampioenen en zonder noemenswaardige incidenten zeer succesvol verlopen. Een nieuw seizoen met nieuwe sportieve uitdagingen staat weer voor de deur.
Vermeldenswaardig hierbij is dat na een jaar afwezigheid weer een meisjesteam aan de competitie gaat deelnemen.
Door: Het Jeugdbestuur

30

Traditioneel gaat de overgang van het ene naar
het andere seizoen gepaard met een wisseling van
de wacht bij een deel van de jeugdleiders. Zo ook
nu. Maar liefst 25 van de circa 80 jeugdleiders zijn
gestopt in verband met veranderende studie- en/of
werkomstandigheden. Het jeugdbestuur wil langs
deze weg alle jeugdleiders die gestopt zijn nogmaals bedanken voor hun enthousiasme en inzet
voor de jeugd van de s.v. “Grol” de afgelopen
jaren. Zonder andere leiders tekort te doen, willen

we hierbij Frank Walterbos en Freddy Brockötter
in het bijzonder noemen. Deze twee jeugdleiders
hebben zich maar liefst respectievelijk 16 en 15
jaar onafgebroken ingezet voor onze jeugd. Frank
is begonnen als trainer bij een D-team en is
daarna trainer geweest van o.a. de E1, D1 en C1.
In het afgelopen seizoen was Frank leider bij C1.
Freddy heeft als trainer diverse pupillenteams, van
laag tot hoog, onder zijn hoede gehad en is daarnaast een periode als technisch coördinator bij de

F-jeugd actief geweest. Hij heeft onder andere de
inmiddels succesvolle woensdagavondcompetitie
opgestart. In het afgelopen seizoen was Freddy
trainer van F5. Bovendien leverden Frank en Freddy
in al die jaren tevens de nodige bijdragen aan de
talrijke nevenactiviteiten van de jeugdafdeling.
Frank en Freddy bedankt !
Het jeugdbestuur is er in geslaagd om reeds 21
nieuwe jeugdleiders te vinden. Wij wensen hen
veel succes en plezier in het komende seizoen

