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Geachte lezer,

Toen we het derde kwartaal van dit jaar 

te maken hadden gekregen met het 

overlijden van twee grote Grol-mensen 

(Harrie Emaus en Ferry Froeling), schreef 

ik in het voorwoord dat het derde club-

blad van dit jaar er eentje was met een 

rouwrandje, er bijna vanzelfsprekend 

vanuitgaand dat dit toch wel heel ,apart’ 

is en natuurlijk eenmalig. Om stil van te 

worden is het eigenlijk dat er, nog geen 

twee maanden later, wederom een club-

blad ligt met een rouwrandje, zo niet nog 

dikker dan de vorige keer. Een vreemde 

gewaarwording om in betrekkelijk korte 

tijd wederom aandacht te moeten schen-

ken aan drie leden die ons ontvallen zijn 

(Vincent Wolters, Frans Koenders en Theo 

Zieverink). Grote verliezen voor onze club 

dit jaar, maar voor de nabestaanden nog 

vele malen groter natuurlijk. We zullen 

dit jaar niet snel vergeten. Hier kan geen 

sportieve prestatie tegen op, van welke 

grootte dan ook. Die doen er dan ook even 

helemaal niet toe. Het blijft immers maar 

een spelletje. Dit is bittere ernst. U begrijpt 

het al. Ook in dit clubblad aandacht voor 

fantastische leden die ons ontvallen zijn. 

Maar, het is een cliché, de wereld draait 

door, dus ook s.v. “Grol” en zijn er ook 

nog andere Grolzaken die de aandacht 

verdienen. Zo kijken we onder andere 

terug op het bezoek van Sinterklaas aan 

de allerkleinste voetballertjes van s.v. 

“Grol”. Ondanks de minder vrolijke toon 

van dit voorwoord, wens ik u voor wat 

dit clubblad betreft toch veel leesplezier 

toe. Verder natuurlijk ontzettend fijne 

feestdagen toegewenst en alvast de al-

lerbeste wensen voor 2004. Hopenlijk 

een iets vrolijker jaar voor onze club. 

Namens de clubbladredactie,

Henri Walterbos



K a n t i n e d a m e s

Elke gezonde Grolse jongen is weer blij als hij na een inspannend partijtje voetbal even mag bijkomen in de kantine, want 
daar wordt hij tot in de puntjes verzorgd door een 5-tal schonen, die ervoor zorgen dat de hapjes en de sapjes op tafel 
komen. Nieuwsgierig als we allemaal zijn, willen we natuurlijk iets meer weten van deze femmes fatales. Daarom heb ik 
het maar aan gedurfd om eens een avondje te gaan chatten met deze ladies.

Marleen Kok.

Leeftijd? 
19 jaar.

Welke studie / school? 
Ik studeer aan de Heao in Arnhem. 

Wat wil je later worden? 
Bedrijfseconoom. 

Hobby? 
Skeeleren, winkelen en uitgaan.

Waarom in godsnaam een bijbaantje in de 
kantine? 
Er komen zéér veel jongens en het is altijd gezellig!

Is er niets leukers te vinden? 
Nou, in de omgeving van Zwolle is niet zo veel 
werk te vinden….

Verdient het een beetje? 
Ik moet wel heel vaak werken om geld genoeg te 
hebben om de winterstop door te komen….

Moet je altijd oordopjes dragen als Anne-
lies ook werkt? 
De rest van de dames die er werkt kan ook be-
hoorlijk kwekken, dus eigenlijk heb je die dopjes 
altijd nodig.

Is die Rob wel een beetje te pruimen? 
Rob is nooit chagrijnig, maar ja, wat wil je ook 
met 5 van die knappe, aantrekkelijke, jonge mei-
den achter de bar.

Wie is jullie meest favoriete kantineklant 
en waarom? 
Hannes, die heeft in een zeer korte tijd voor be-
hoorlijk wat gezelligheid gezorgd.

Wie is jullie minst favoriete kantineklant 
en waarom? 
Toon H. uit G. Deze man loopt zelf regelmatig 
achter “onze” bar, maar of ie daar bevoegd 
voor is….

Dragen jullie nu altijd sportschoenen ach-
ter de bar, gezien de gigantische afmetin-
gen van de nieuwe bar? 
Nee, dat niet, maar we eten/drinken wel 
meer….

Favoriete bar of discotheek? 
Kras is altijd leuk en ik ben ook regelmatig bij City 
Lido te vinden.

Moeten jullie er veel voor doen om er op 
de zondag een beetje fatsoenlijk uit te 
zien na een zware zaterdagavond? 
Tegenwoordig ga ik ook wat vaker op vrijdags uit, 
dan heb ik zondag héél wat minder tijd nodig!!!

Wat mag er van jullie nog veranderen in 
de kantine? 
We moeten een pieper voor Henk aan gaan 
schaffen, hij is namelijk nogal eens onzichtbaar 
als het druk is.

Wie is de beste voetballer bij de s.v. “Grol” 
en waarom? 
Lijkt me niet moeilijk, Peter Kok.

Wie is de knapste voetballer bij de s.v. 
“Grol” en waarom? 
Pascal ten Brinke, die heeft gewoon een leuk 
koppie!

Ben je zelf ook zo’n kroegtijger net als 
veel kantinebezoekers? 
Ik ga wel eens naar het café, maar zo lang vol-
houden als sommige kantinebezoekers, dat gaat 
mij echt niet lukken.

Word je soms niet doodziek van al dat 
gezeur van die kerels? 
Nee, zeker niet, want zonder kerels geen werk!

Lijkt het je geen uitdaging om een 2e An-
nelies te worden? 
Liever niet, dan krijg ik Henk er waarschijnlijk 
gratis bij….

Wat wil je verder nog kwijt? 
Ik hoop dat ik nog lang hier mag werken, want 
het is elke keer weer leuk om met de familie Pors-
kamp en de rest van de meiden te werken!

Ff chatten met de kantineladies

Anne Nijenhuis

Leeftijd?
19

Welke studie / school?
Graafschap College, Groenlo, spw 4

Wat wil je later worden?
Ik heb echt nog geen flauw idee.

Hobby?
Nou, ik volleybal, winkelen vind ik leuk, uitgaan.

Waarom in godsnaam een bijbaantje in de 
kantine?
Ik moet toch ergens wat verdienen. En het is ook 
heel goed te combineren met mijn stage. 

Is er niets leukers te vinden?
Leukers?? Nou ja, er is altijd wel iets leukers, 
maar daar moet ik dan nog wel lang over na-
denken.

Verdient het een beetje?
Bakken vol…….

Moet je altijd oordopjes dragen als Anne-
lies ook werkt?
Oordopjes!!!! Oorkleppen, hahaha, maar jullie 
weten hoe gezellig dat is!!

Is die Rob wel een beetje te pruimen?
Ja hoor, wie kan er nou zeggen dat hij een mak-
kelijker baas heeft als ons??

Wie is jullie meest favoriete kantineklant 
en waarom?
Betsie, tijdens de zaterdag avond; het uurtje 
gouwe ouwe met Betsie!!! Omdat het dan erg 
gezellig is.

Wie is jullie minst favoriete kantineklant 
en waarom?
Nou….. euhm…. Moet ik me daar over uit-
laten?? Laten we het houden op vervelende 
klanten die vol zijn!!

Dragen jullie nu altijd sportschoenen ach-
ter de bar, gezien de gigantische afmetin-
gen van de nieuwe bar?
Wat denk jij dan?? Het is een sportkantine!!

Door: René Wolters
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Favoriete bar of discotheek?
Favoriete bar is natuurlijk de….. Kantine, wat 
anders?? Maar bij Kras en City kan ik me ook 
altijd wel weer een beetje vermaken.

Moeten jullie er veel voor doen om er op 
de zondag een beetje fatsoenlijk uit te 
zien na een zware zaterdagavond?
Nee, ik houd er wel een beetje rekening mee, 
enne kan ik er op dat moment dan nog veel aan 
doen?? Nee…!!! Maar als ik om drie uur moet 
beginnen zijn er nog weinig die het zien, de rest 
is toch al vol.

Wat mag er van jullie nog veranderen in 
de kantine?
Veranderen, het is net veranderd, het is toch 
mooi!!

Wie is de beste voetballer bij de s.v. “Grol” 
en waarom?
Hallo, kan ik voetbal kijken?? Nee, want ik ben 
aan het werk.
Maar laten we het dan houden op de man die bij 
de thuiswedstrijd the man of the match is!!!

Wie is de knapste voetballer bij de s.v. 
“Grol” en waarom?
Knapst….., daar moet ik even over nadenken, 
jammer dat ik de namen allemaal nog niet weet 
he….

Ben je zelf ook zo’n kroegtijger net als 
veel kantinebezoekers?
Nou? Elke week ff naar het café, altijd leuk, zon-
der café geen goed weekend!

Word je soms niet doodziek van al dat 
gezeur van die kerels?
Valt wel mee!! Maar het ligt natuurlijk ook een 
beetje aan mijn eigen bui!!

Lijkt het je geen uitdaging om een 2e An-
nelies te worden?
Absoluut, wie wil dat niet!!

Wat wil je verder nog kwijt?
Nou ik vind het erg leuk en gezellig om hier te 
werken.

Daniëlle Lensink

Leeftijd?
19 jaar

Welke studie / school?
Ik zit in het derde jaar van de Pabo (Iselinge) in 
Doetinchem.

Wat wil je later worden?
Lerares basisonderwijs

Hobby?
Uitgaan, winkelen, sporten en een beetje gitaar 
spelen.

Waarom in godsnaam een bijbaantje in de 
kantine?
Ik moest van mijn vader, dan had hij een betere 
smoes om mij drie uur van te voren al op te ko-
men halen. 

Is er niets leukers te vinden?
Jawel, maar dan wordt m’n vader boos.

Verdient het een beetje?
Alleen van de fooien kan ik al rondkomen…

Moet je altijd oordopjes dragen als Anne-
lies ook werkt?
Wat zeg je.......?

Is die Rob wel een beetje te pruimen?
Sorry, ik lust geen pruimen.

Wie is jullie meest favoriete kantineklant 
en waarom?
Nebs, want hij zit vaak aan de bar en dat scheelt 
een eind lopen.

Wie is jullie minst favoriete kantineklant 
en waarom?
Sinterklaas, want die komt maar 1 keer per jaar. 

Dragen jullie nu altijd sportschoenen ach-
ter de bar, gezien de gigantische afmetin-
gen van de nieuwe bar?
We wachten op skates, dan gaat het pas echt 
snel.

Favoriete bar of discotheek?
Kras, De Pauw en City.

Moeten jullie er veel voor doen om er op 
de zondag een beetje fatsoenlijk uit te 

zien na een zware zaterdagavond?
Wij vallen niet echt op, want de meerderheid ziet 
er ’s ochtends niet al te fit uit. 

Wat mag er van jullie nog veranderen in 
de kantine?
Van mij hoeft er niets meer te veranderen. Het is 
heel mooi geworden nu, met de nieuwe bar.

Wie is de beste voetballer bij de s.v. “Grol” 
en waarom?
De laatste man, als hij naar huis gaat, kunnen wij 
ook naar huis.

Wie is de knapste voetballer bij de s.v. 
“Grol” en waarom?
“JOOST” mag het weten?

Ben je zelf ook zo’n kroegtijger net als 
veel kantinebezoekers?
Volgens mij valt dat nog wel mee, maar ik vind 
het wel erg leuk om naar het café te gaan.

Word je soms niet doodziek van al dat 
gezeur van die kerels?
eehmm… nee hoor, dat valt allemaal nog wel 
mee.

Lijkt het je geen uitdaging om een 2e An-
nelies te worden? 
Ja, Annelies is echt mijn grote voorbeeld! 

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik heb het erg naar mijn zin in de kantine en ik zal 
daar voorlopig ook wel blijven als dat nog mag 
na het lezen van bovenstaande antwoorden?!
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Ben Nuininga en Frank Rauwers
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Lid van:

Mandy Lensink

Leeftijd? 
16 jaar

Welke studie / school? 
Graafschap College in Groenlo. Opleiding: Hel-
pende Welzijn, 1e jaar.

Wat wil je later worden? 
Ik wil later iets gaan doen in de zorg/
hulpverlening.

Hobby? 
Kinderen oppassen, winkelen, sporten, uitgaan 
en internetten.

Waarom in godsnaam een bijbaantje in de 
kantine? 
Omdat Annelies het in de keuken allemaal niet 
meer alleen aankon. 

Is er niets leukers te vinden? 
Nee, het is hartstikke gezellig altijd in de kan-
tine!

Verdient het een beetje? 
Ja hoor!

Moet je altijd oordopjes dragen als Anne-
lies ook werkt? 
Niet altijd...

Is die Rob wel een beetje te pruimen? 
Hij is altijd heel erg aardig voor ons, maar ja… 
wij zijn ook hartstikke leuk! Bovendien kan hij 
heel goed koken.

Wie is jullie meest favoriete kantineklant 
en waarom? 
Stef Oldenkotte, omdat hij naast Nebs zit.

Wie is jullie minst favoriete kantineklant 
en waarom? 
Moet ik dat echt zeggen?? …ze zijn allemaal 
heel erg gezellig!!

Dragen jullie nu altijd sportschoenen ach-
ter de bar, gezien de gigantische afmetin-
gen van de nieuwe bar? 
Ja, ik heb 2 weken geleden nog nieuwe sport-
schoenen gekocht, maar die zijn nu alweer 
versleten!

Favoriete bar of discotheek? 
City Lido en Harmonie Winterswijk

Moeten jullie er veel voor doen om er op 
de zondag een beetje fatsoenlijk uit te 
zien na een zware zaterdagavond? 
Ik hoef ‘s middags pas te beginnen, dan ben ik 
allang weer bijgetrokken.

Wat mag er van jullie nog veranderen in 
de kantine? 
De kassa staat voor mij te hoog, dus Rob… 

Wie is de beste voetballer bij de s.v. “Grol” 
en waarom? 
Michel Hoffman natuurlijk, omdat mijn vader 
hem zo goed heeft leren voetballen.

Wie is de knapste voetballer bij de s.v. 
“Grol” en waarom? 
Er lopen zoveel knappe voetballers rond, ik kan 
echt niet kiezen.

Ben je zelf ook zo’n kroegtijger net als 
veel kantinebezoekers? 
Nee, niet echt.

Word je soms niet doodziek van al dat 
gezeur van die kerels? 
Soms wel, maar je raakt er wel aan gewend.

Lijkt het je geen uitdaging om een 2e An-
nelies te worden? 
Nee, van Annie is er maar 1!! 

Wat wil je verder nog kwijt? 
Het is nog steeds HARTSTIKKE gezellig altijd in 
de kantine en ik hoop dat dat ook nog heel lang 
zo blijft. Oh,ja,.. ennuh waarom geen vragen over 
Henk?? Oh nee die heeft geen tijd voor zulke vra-
genlijsten, hij is te druk met koffie leuten. 

Femke Wolterink

Leeftijd? 
21 jaar

Welke studie / school? 
Personeel & Arbeid in Deventer

Wat wil je later worden? 
Weet ik nog niet precies, ik wil of de personeels-
management kant op of de arbeidsjuridische 
kant.

Hobby? 
Tennissen, naar de sportschool gaan, uitgaan, 
winkelen, reizen.

Waarom in godsnaam een bijbaantje in de 
kantine? 
Omdat het er hartstikke gezellig is en dan zie ik 
Mark ook weer eens!

Is er niets leukers te vinden? 
Vast wel, maar ja je moet ook wat over hebben 
voor de verkering.

Verdient het een beetje? 
Nou, redelijk zo ongeveer €10.000 per jaar

Moet je altijd oordopjes dragen als Anne-
lies ook werkt? 

Niet meer, ik werk hier nu ongeveer 3 maanden 
en mijn oren zijn al behoorlijk gewend aan haar 
geluidsniveau.

Is die Rob wel een beetje te pruimen? 
Ach ja, het is en blijft je baas…….

Wie is jullie meest favoriete kantineklant 
en waarom? 
Toon, die pakt soms zelf wat hij nodig heeft dus 
dat scheelt ons weer.

Wie is jullie minst favoriete kantineklant 
en waarom? 
Daar laat ik me maar niet over uit………

Dragen jullie nu altijd sportschoenen ach-
ter de bar, gezien de gigantische afmetin-
gen van de nieuwe bar? 
Jazeker, dan kunnen we de klanten nog sneller 
helpen!

Favoriete bar of discotheek? 
Kras, Pauw

Moeten jullie er veel voor doen om er op 
de zondag een beetje fatsoenlijk uit te 
zien na een zware zaterdagavond? 
Als ik zondags moet werken ga ik zaterdags echt 
niet stappen hoor!! (ahum)

Wat mag er van jullie nog veranderen in 
de kantine? 
Van mij hoeft er niets te veranderen, het is prima 
zo!

Wie is de beste voetballer bij de s.v. “Grol” 
en waarom? 
Hoe moet ik dat weten, ik moet toch altijd werken 
als er gevoetbald wordt? Maar als ik de woorden 
van de spelers moet geloven vindt iedereen zich-
zelf het beste hier in Groenlo…….

Wie is de knapste voetballer bij de s.v. 
“Grol” en waarom? 
Mark Reinders natuurlijk (hij zit achter me terwijl 
ik dit beantwoord).

Ben je zelf ook zo’n kroegtijger net als 
veel kantinebezoekers? 
Ik vind het wel gezellig om in de kroeg te zitten.

Word je soms niet doodziek van al dat 
gezeur van die kerels? 
Dat valt nog wel mee………

Lijkt het je geen uitdaging om een 2e An-
nelies te worden? 
Kan dat dan??

Wat wil je verder nog kwijt? 
Dat ik het heel erg naar mijn zin heb en ik hoop 
dat ik er nog een hele lange tijd mag blijven 
werken.



S p e l e r  v a n  h e t  K w a r t a a l

Naam: Hannes Pfeifer

Geboren: 18-12-1969 te Groenlo

Vrouw: Bianca

Kinderen: Johannes(11) en Romana(5)

Beroep: Diverse activiteiten

Hobby’s: Voetbal, vissen en darten op internet

Lievelingseten: Broodje kebab uit Zutphen

Favoriete drankje: Biertje

TV-programma: Kijken van live uitgezonden voetbalwedstrijden

Beste film: Bassie en Adriaan / goede actiefilm

Mooiste vrouw: Manuela Kemp

Mooiste man: John de Wolf

Beste eigenschap: Behulpzaamheid

Slechtste eigenschap: Slordig in de huishouding

Muziek: Elvis

Hekel aan: Mensen die altijd praten en oordelen over anderen

Beste kroeg: Een rustig cafeetje in Winterswijk (af en toe de

 ‘Broene Poater’ in Groenlo) of de voetbalkantine 

Kleding: Spijkerbroek met een lekker truitje

Vakantie: Lekker thuis rondom ‘de pot’

Voetbalt bij Grol sinds: Augustus 2003 (eerder lid geweest 

 tussen 12e en 14e jaar)

 Tussentijds actief bij Grolse Boys

Positie in het team: Voorstopper

Beste speler Grol 8: De hele verdediging

Fusie Grol en Boys: Wellicht de jeugd; seniorenafdeling niet

Hoogtepunt: De diverse behaalde kampioenschappen

Dieptepunt: Schorsing van 6 wedstrijden

Overgang naar Grol: 100% meegevallen; de vereniging is erg groot,  

 maar dat vind ik juist prettig, omdat je dan niet

 altijd met dezelfde mensen in contact komt

Bewondering voor: Gerrit, mijn broertje

Hannes over 25 jaar: Een gezonde opa met een paar leuke kleinkinderen 

Advocaat of Cruyff: Cruyff; hij heeft Advocaat de weg gewezen

Frans Bauer of Hazes: Frans Bauer

Kerst of Oud en Nieuw: Kerst

Kerstgedachte: Ik hoor dat mensen die veel hebben meegemaakt,  

 op wat voor gebied dan ook, met de Kerst 

 weer bij elkaar komen.

Hannes Pfeifer (Grol 8)
Door: René Wolters
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C a r n a v a l
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www.svgrol.nl

Carnavals vereniging De Knunnekes en sv Grol 
hebben een onlosmakelijke band met elkaar. 
Deze band is al meerder malen benadrukt van 
beide zijden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat er regelmatig in de vijver van sv Grol gevist 
wordt naar geschikte kandidaten voor de meest 
zware, hoogst haalbare maar toch ook de meest 
gewilde functies in Groenlo; Prins en adjudant 
van De Knunnekes uit het carnavalsbolwerk 
Groenlo.
Ook dit jaar weer een koppel dat nauwe banden 
heeft met sv Grol. Prins Gerard II (Hoenderboom) 
maakte jarenlang zitting uit van het hoofdbestuur 
van onze vereniging, waar hij ook als voetballer 
actief voor was. Hij was een echte creatieveling. 
Hij gaf sv Grol vaak een gezicht naar buiten toe. 
Van zijn hand is onder andere het logo van sv 
Grol. Daarbij was Gerard ook jarenlang dé man 
van de carnavalswagen van sv Grol, die ieder 
jaar met de grote carnavalsoptocht hoge ogen 
gooide. Daarbij zeer goed ondersteund door zijn 
echtgenote Elly, die traditioneel iedere laatste 
zaterdag voor de carnaval met een grote schaal 
vol in aluminiumfolie gewikkelde krentewegge 
aankwam, weet ik mij nog te herinneren. Deze 
geste werd altijd zeer op prijs gesteld door de 
wagenbouwgroep met daarin Grol-coryfeeën als 
Jos Lensink, Maris Flikweert, Gerry van Dongeren, 
Tonnie ,Fut’ Vaarwerk, Wilko Poortman, en Erik 
Wiegerink.
Adjudant Henk Brockötter voetbalde nooit in 

De groeten van Annelies en Prins Gerard
Door: Henri Walterbos

het blauw-wit, maar zijn vader Hakse Brocötter 
wel. Hoewel, deze was keeper, hoorden we Henk 
vertellen in zijn maidenspeech na de onthulling 
in City-Lido. Toch weer een carnaval met een 
blauw-wit randje. We wensen ze alvast veel 
plezier en succes toe. Zal woensdagavond voor 
de carnaval wel weer een dolle boel worden in de 
kantine van sv Grol, wanneer traditiegetrouw de 
Hoogheden hun bezoekjes aan de deelnemende 
wagenbouwers afsluiten, met een bezoek aan de 
wagenbouwgroep van sv Grol in de Grolkantine.
Een andere coryfee die dit jaar de Grolse carnaval 
toch wel een beetje beheerst is onze eigen An-
nelies Porskamp. Het was Jos Lensink die na het 
winnen van het Grolse Schlagerfestival afgelopen 
jaar met zijn Zafantenlied voor een opvolger 
moest zorgen en voor Annelies als onderwerp 
koos. Het nummer won het Schlagerfestival en 
zo gebeurde iets wat nog nooit gebeurt was; 
twee jaar achter elkaar het winnende liedje door 
dezelfde bedenker. Het nummer werd hiermee 
gebombardeerd tot officiële Grolse carnavals-
schlager voor de komende campagne en werd 
het de titel van de cd waarop alle (origineel!!) 
deelnemende nummers staan . De cd zal voor-
afgaande aan de carnaval uitgereikt worden aan 
de horeca, met het verzoek deze nummers met de 
3 dolle dagen grijs te draaien. Wilt u in het bezit 
komen van de cd. Een belletje naar ondergete-
kende is voldoende, of een bezoek aan van de 
drie aanstaande  buutavonden.

De groeten van Annelies.
(Tekst: Jos Lensink / Muziek: 
Leo van den Berg, Ton Tijdink)

Ze was een marketentster
Bi-j de Franse schans
En menig soldeutjen
Wol met heur wal sjans
Moar ze bleef kieskeurig
Tussen prei en kool
Goat jullie no moar knotsen
Tegen den Spanjool
Staks dan mo’j goan schaften
Met wat gerstenat
Dan roop ik um mien prinsken
Den kump wal met ’n vat

Refrein:
Hendrik, Hendrik…kom es effen hier
Hendrik, Hendrik, ze wilt ‘n pot met bier

’T Vollek hier is neet good wies
Do ze de groeten van Annelies

’T was mien ’n spektakel
Met dondersteen en pek
En noa de overwinning
Was t’r moos met spek
Van al dat gebater
Tegen ’t Spaanse ga’js
Vinne wi-j nog sporen
In d’n Zwolsen maïs
Al is ’t lang geleden
Met völ kanon gerook
Ik heur ’n markentster
Vanoet d’n muggenhook

Refrein

Zo geet ’t noo al eeuwen
Wi-j bunt apetrots
Hendrik is weer te-rugge
Hee kwam van ‘Erve Kots’
De markt één terrasjen
Iedereen hef lol

’T volk is an ’t hossen
In de stad van Groll
De horeca steet op zien kop
Van Kras tot Peterman
En die oet de kantine
Kan d’r ok wat van

Refrein 2x
De groeten van Annelies 
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hamelandgroep  drukkerij

“Peppie”

Toen we als clubbladredactie in de voorbereiding op clubblad 3 te maken kregen met het overlij-
den van Harry Emaus en Ferry Froeling, moest daar natuurlijk aandacht aan geschonken worden. 
Wat Ferry Froeling betreft was de situatie toch wel een beetje bizar, daar hij nog maar een maand 
van zijn 25-jarig jubileum in het bestuur afstond. Met Ferry kon niet meer terug geblikt worden op 
die periode. Met anderen natuurlijk wel. Allemaal mensen die hem op hun eigen wijze herinneren. 
Ik zou het wel voor mijn rekening nemen. Dan ga je over namen nadenken wie je zou kunnen 
benaderen. Een naam die mij direct te binnen schoot was van een vriend van mij, Vincent ,Peppie’ 
Wolters. Ik wist mij te herinneren dat hij, in de tijd dat hij met Ferry Froeling in het zelfde team 
had gevoetbald, dikwijls een anekdote vertelde over Ferry, waar hij even zo vaak smakelijk om 
kon lachen. ,,Wat ne kearl is dat toch, Ferry Froeling. Noa ’t douchen dut he alleen de sökke en 
de schone an, pakt de tasse en zeg; Zo, kloar. Tot volgende wekke.” Ik kon me dat nog herinneren, 
dus moest ik hem ook maar bellen. Dezelfde week als ik besluit te gaan bellen, alsof de duvel 
er mee speelt, komt het schokkende bericht dat Peppie ernstig ziek is en dat het er niet best uit 
ziet. ,,Dat kan toch niet,” dachten we als vrienden onafhankelijk van elkaar,  ,,Zo’n vrommen sjoks. 
Nooit een vlieg kwaad gedaan.” En zo was het ook. Onafhankelijk van elkaar dachten en zeiden 
we dat. Bizar toch. Wil je hem bellen over een In Memoriam van Ferry Froeling, staat er in het volgende clubblad een In Memoriam over hem zelf. Belachelijk!!!

Ondanks dat hij de strijd aanging tegen die vreselijke ziekte, met velen om hem heen, moest hij 29 oktober het hoofd toch buigen. Onbegrijpelijk en onacceptabel 
eigenlijk. Peppie was een rustige kerel, waar je altijd van op aan kon. We kenden elkaar als vrienden vooral van de Grol, waar we allemaal voetbalden, van Grol 
1 tot en met Grol 12. Er ontstond dikke vriendschap. Altijd samen stappen en vaak naar Normaal toe. Geweldige tijd met elkaar beleefd, waar nog dikwijls over 
gesproken wordt als we elkaar weer eens een keertje zien. Gelukkig eens per jaar nog, op de Oudjaarsdag. Natuurlijk in de Grol-kantine, na ons traditionele potje 
zaalvoetbal. Ondanks dat Peppie nooit een functie binnen s.v. “Grol” bekleedde, verrichtte hij toch de nodige hand- en spandiensten. Enkelen van ons waren op 
zaterdag jeugdleider van een Grol-team. Dan had je natuurlijk om de week vervoer nodig. Aangezien de meesten van ons nog geen rijbewijs hadden, werd veelvul-
dig een beroep op Peppie gedaan. Dat deed hij altijd met veel plezier. Vele kilometers maakte hij voor s.v. “Grol”, in zijn bruine Opel Kadett (D’n Tsjoek genaamd) 
en later zijn blitse Opel Manta. Hij ging ook mee naar Waalwijk waar, naar ik meen, Grol B1 op toernooi ging, een weekend lang. Hier heeft hij veel over verteld. 
Vooral over anekdotes over en met Jan Blankenborg en Tonnie ,Futje’ Vaarwerk kon hij schaterlachen. Futje hielp Peppie regelmatig herinneren aan één of andere 
oudere tante die wel wat op had met Peppie. Fut voedde dat natuurlijk. Samen lachten ze er hard om. Vreemd, beiden zijn al niet meer onder ons. 
Verder was Peppie jarenlang een fanatiek supporter van Grol 1. Dat leverde hem na afloop van het seizoen 1982/1983 de welverdiende titel Super Supporter op.    

Henri Walterbos 

I n  M e m o r i a m

Te k o r t  a a n  s c h e i d s r e c h t e r s .

Voetbalvereniging s.v. “Grol” heeft dringend 

behoefte aan vrijwilligers die scheidsrechter 

willen worden. Er dreigt een tekort aan 

scheidsrechters te ontstaan en dat betekent 

dat er in de toekomst jeugdwedstrijden niet 

meer onder deskundige leiding gespeeld 

kunnen worden.  Indien er onder de lezers van 

deze “noodkreet” mensen zijn die zich geroe-

pen voelen, dan kunnen zij zich aanmelden 

bij het jeugdbestuur s.v. “Grol”. Bent u in het 

bezit van een scheidsrechtersopleiding uit het 

verleden, dan hoeft u niet opnieuw een cursus 

te volgen. Voor anderen is er de gelegenheid 

om bij voldoende aanmelding de cursus in na-

bije omgeving of zelfs in Groenlo te volgen. We 

laten het toch niet gebeuren dat onze jeugd-

spelers zonder “scheids” komen te staan.

Voetbalvereniging s.v. “Grol” heeft dringend behoefte aan 

vrijwilligers die scheidsrechter willen worden.
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Dit zijn de ingrediënten om me kostelijk 
een half jaar te vermaken op dit tropische 
eiland. Nadelen: kost heel veel geld, ik zie 
een lange tijd mijn familie niet, ik kan niet 
meer gezellig met mijn vrienden een bier-
tje pakken, bij eenzaamheid is het geen 
optie om terug te vliegen, het “malibu”-
leven kan ook erg vervelend zijn als je iets 
gedaan wil krijgen, ik vier mijn verjaardag 
alleen en ik mis van tijd tot tijd Grolle ook 
wel een beetje. Ook al ben ik geen gebo-
ren en getogen Grollenaar, ik voel me er 
erg thuis en dat zal ook zo blijven.

Bij de voordelen en nadelen heb ik de s.v. “Grol” 
opzettelijk niet genoemd. Mis ik de s.v. “Grol”? 
Ja en nee. Ik mis de gezellige sfeer van het team. 
Op zondagmorgen in de kantine de half slapende 
rosjes te laat zien komen. De altijd leuke verhalen 
van de zaterdagnacht ervoor die ik helaas nooit 
mee kan maken omdat ik altijd op tijd in bed 
lig........  Lekker ballen in de wedstrijd en het 
daarna vakkundig afmaken van de zondag in 
de kantine en andere uitgaansgelegenheden in 
Groenlo onder het genot van een paar biertjes. 
Het kerstzaalvoetbal zal ik dit jaar ook moeten 
gaan missen. Al jaren ben ik een grote liefhebber 
van de ochtendpoule. Dat de reden gezelligheid 
is, zal bij velen bekend zijn. En natuurlijk de 
hoofdreden waarom ik op voetbal zit: het spel-
letje zelf. Lekker bezig zijn met het balletje, rond-

ootje, positiespel, afronden en de partij. Helaas 
zit er af en toe ook wat duurwerk bij waar ik niet 
altijd even gelukkig mee ben. Een goed punt om 
over te switchen dus naar de reden waarom ik 
het voetbal niet mis.

Het duurwerk dus. Vooral in de voorbereidingspe-
riode heeft dit me wel eens tot wanhoop gedre-
ven. Dan het trainen in de winter. Elke dinsdag 
klokslag 19.00 uur. Naar buiten kijkend, telefoon 
in de rechterhand, duim op voorkeursnummer 
één om af te bellen.... En dan een keer twijfelen 
en toch maar besluiten om te gaan. De bevroren 
tenen, de koude neus, de natte, zware met mod-
der besmeurde bal die zo lekker op je dijbeen kan 
kletsen in de winter. Dat zijn de aspecten die ik 
dus absoluut niet mis als ik op dinsdagavond op 
mijn balkonnetje zit met 30 graden. 
Al met al blijft het voetbal en de zaken eromheen 
erg belangrijk voor me. De volgende keer dat 
iemand vraagt of ik het voetbal mis zal ik met 
een volmondig “SIGAAR” antwoorden. Wat het 
antwoord is zal de nietsvermoedende vragenstel-
ler niet kunnen achterhalen. Diegene, die net als 
u en ik regelmatig een bezoekje brengt aan het 
gezellige Den Elshof, zal weten dat het goed zit. 

Ik wens u allen vanaf deze plek een ontzettend 
gezellige kerst toe. Moge Baches de kerstzaal-
voetballers genadig zijn en als laatste wens ik 
een ieder een zeer voorspoedig, gezond en spor-

tief 2004 toe. Ik zal mijn nieuwjaar inluiden met 
een stille proost op mijn ouders en broertje, mijn 
vrienden en de s.v. “Grol”.

Met vriendelijke groet en tot volgend jaar 
carnaval,

Peter van Dalen  

PS. Bijna vergeten te melden bij de nade-
len: ik kan dit jaar ook helaas niet mee-
doen aan de nieuwjaarsloop, balen........

Curaçao...... Een leuk eiland om als lid van de Beloftes naar af te reizen. Doel: stage halen. Voordelen: tropisch eiland dus al-
tijd warm, het relaxte “malibu”-leven, mooie stranden en blauwe zee, de exotische vrouwen, stappen onder de palmbomen, 
mijn eigen woning met een eigen badkamer, 2-persoonsbed en een balkon met zeezicht en natuurlijk de levenservaring die 
men opdoet door in een ander continent te verblijven. 

Curaçao......

Door: Peter van Dalen

P e t e r  v a n  D a l e n

Te k k e l s
• Ferry Broshuis, verslaggever van 
de Groenlose Gids, waande zich 
waarschijnlijk in andere sferen toen 
hij voor het Grolse weekkrantje het 
verhaal optekende over de officiële 
ingebruikname van de nieuwbouw op 
het sportpark ‘Den Elshof’. Hoe kan 
het anders dat hij algemeen directeur 
Ben Nuininga van Univé OverGelder 
aanzag voor Wil Luikinga.

• Nadat scheidsrechter Vincent Beunk 
in de wedstrijd Grol 1 – Angerlo Voor-
uit 1 andermaal had gedemonstreerd 
geen fan van de s.v. “Grol” te zijn, 
vroeg Michel Hoffman aan Grolvoor-

zitter Theo Huijskes de ‘scheids’ na 
afloop te ontzien in de bestuurskamer. 

“Immers, hij is al genoeg gestraft wan-
neer je in Beltrum bent geboren en 
thans in Lichtenvoorde woonachtig 
bent!”

• Zonder enige twijfel is de 68-jarige 
Tonny Porskamp binnen de s.v. “Grol” 
de persoon met de meeste onder-
scheidingen. Na het Erelidmaatschap 
van de vereniging, de zilveren en gou-
den speld van de KNVB, de Koninklijke 
Onderscheiding in de Orde van Oranje 
Nassau en de titel verenigingsman van 
het jaar, heeft hij nu ook als eerste lid 

van de s.v. “Grol” de gemeentelijke 
vrijwilligersonderscheiding ontvan-
gen. Benieuwd wanneer de Suppor-
tersclub hem gaat huldigen als Super-
Supporter van het jaar?

• Hennie Schovers heeft voor een deel 
zijn rijbewijs binnen, door geslaagd 
te zijn voor bijzondere verrichtingen. 
Eigenlijk kennen we hem niet anders. 
Michel Hoffman daarover: ,,Nu kan 
Hennie zelf ook rijden met uitwedstrij-
den. Eén nadeel is echter dat we dan 
de hele weg achteruit moeten rijden.”



S i n t e r k l a a s

Sinterklaas dol op blauw-wit
Hij heeft ieder jaar weer een overvolle agenda, 

maar het moet al gek zijn wil Sinterklaas geen 

plekje vrijhouden voor de voetballetjes van s.v. 

“Grol”. Natuurlijk kwam de Sint ook dit jaar naar 

sportpark Den Elshof. Het duurde even voor de 

Goedheiligman de sporthal betrad, waar ruim 

150 kinderen in het prachtige ,Grol-blauw-wit’ 

reeds op hem zaten te wachten, maar het 

wachten werd beloond. ,,Ik kende het complex 

bijna niet meer terug. Wat is het hier mooi 

geworden met die extra kleedkamers,” vertelde 

de Sint bij binnenkomst, alwaar hij ontvangen 

werd door presentator/jeugdbestuurslid Patrick 

Pos. Deze had het Sinterklaasvuurtje al mooi 

opgestookt. De kinderen waren dolenthousiast. 

Ze zaten allemaal gedisciplineerd op de grond in 

afwachting wat komen zou. Of waren ze wellicht 

een tikkeltje vermoeid van het spelletjescircuit of 

van het dansje dat diverse keren geoefend werd 

? Ondanks dat het een liedje van K3 betrof (,,Oya 

lélé”), deden de jongens goed mee en was het 

een gezellige boel in de sporthal. Zoals ieder jaar 

gebruikelijk riep de Sint ook dit jaar een paar 

voetballertjes bij zich en een enkele leider. Het 

kon ook samen zo bleek. Jaap Bruystens van F2 

werd naar voeren geroepen met even daarna zijn 

leider Ronnie Baten. De grootste kindervriend 

vroeg Jaap naar het herstel van zijn polsbreuk 

en de oorzaak ervan. ,,Dat heeft mijn leider 

gedaan, Sinterklaas,” vertelde Jaap, waarop 

de Sint direct Ronnie Baten bij zich riep. Deze 

scheet zeven kleuren str…toen hij zich diende 

te verantwoorden voor zijn ,brute daad’. Sinter-

klaas, die de beroerdste niet is, vergaf het Ronnie 

Baten, die zichtbaar opgelucht was. Dat zag ook 

een lachende Jaap Bruystens. Nadat de Sint nog 

enkele woorden gesproken had met enkele kin-

deren, was het tijd voor de cadeautjes, altijd weer 

het hoogtepunt voor de kinderen. Nadat eerst 

de prijzen van de kleurplaten waren uitgereikt, 

kregen alle teams een zak vol cadeaus die gretig, 

maar dankbaar in ontvangst werden genomen. 

Na ,Dag Sinterklaasje, dag’, vertrok de oude baas 

naar elders en liet voor alle aanwezige kinderen 

nog een zakje pepernoten achter.

Door: Henri Walterbos
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Vo o r z i t t e r s t a a l

En wanneer ik dit opschrijf, besef ik mij 
terdege dat juist de direct betrokkenen, 
die alleen zijn achtergebleven, vooral in 
deze tijd erg moeilijke dagen doormaken. 
U wie het betreft, wens ik daarbij veel 
kracht en sterkte. Tegelijkertijd ben ik 
blij en dankbaar, dat wij als s.v. Grol in 
het afgelopen jaar bij al die sterfgevallen 
datgene hebben gedaan wat wij wilden en 
moesten doen.

Voor de s.v. Grol zal het jaar 2003 ook de ge-
schiedenis ingaan vanwege een aantal opmerke-
lijke zaken. Dat wij zo snel na het overlijden van 
verenigingssecretaris Ferry Froeling de persoon 
Tonnie Zieverink als zijn opvolger konden presen-
teren, zegt veel over Tonnie, maar ook erg veel 
over de club zelf, over de grote betrokkenheid 
die er heerst. Ik hoop en vertrouw erop dat het 
jeugdbestuur er snel in slaagt om een nieuwe 
jeugdsecretaris aan te trekken.

Tussen alle droevige omstandigheden door heb-
ben wij met z’n allen, zij het op een enigszins 
sobere wijze, ook nog het 85-jarig bestaan van 
onze vereniging herdacht. De viering van de 85e 
verjaardag kende vele, gevarieerde onderdelen. 
De kracht lag met name in het feit, dat iedereen 
van jong tot oud bij het verjaardagsfeestje werd 
betrokken. De commissie, die een en ander heeft 
georganiseerd, verdient derhalve een groot com-
pliment. Namens u allen zeg ik dan ook: hartelijk 
dank Ben Bomers, Carry Walterbos, Bert Franssen, 
Jan Schut en Rob Porskamp. Er is een voorbeeldig 
stukje teamwork geleverd.

De officiële ingebruikname van de nieuwbouw op 
ons sportpark ‘Den Elshof’ mag natuurlijk worden 
aangemerkt als een hoogtepunt in 2003. Ik heb 
diverse malen gezegd en ook geschreven, dat de 
realisatie van deze uitbreiding de nodige voeten 
in de aarde heeft gehad. Maar het uiteindelijke 
resultaat mag er zijn. Nogmaals dank aan al 
degenen, die hieraan hebben meegewerkt. In 
het bijzonder het gemeentebestuur van Groenlo, 
hoofdaannemer Harry Schutten en zijn mensen, 
technisch ontwerpbureau Harry Kok en alle 
dames en heren vrijwilligers. Dat het vrijwilligers-
werk de belangrijkste hoeksteen is van de ver-
eniging, hebben wij als bestuur nog eens willen 

Een zeer bewogen jaar ligt straks achter ons

Door: Theo Huijskes  

onderstrepen met de fraaie, door John Ligtenberg 
belangeloos ontworpen en door Gerard Hoen-
derboom gesponsorde plaquette met daarop 
de sprekende tekst: ‘Zonder vrijwilligers geen 
voetbal!’ En dat deze plaquette op zaterdag 22 
november werd onthuld door vrijwilliger Bennie 
Penterman is meer dan een leuke bijkomstigheid. 
Wanneer u de nieuwbouw wilt bekijken, is daar-
voor gelegenheid aanwezig. Neem daarvoor wel 
even contact op met een verenigingsfunctionaris. 
Als s.v. Grol mogen wij ook erg blij zijn met het 
krediet, dat het gemeentebestuur van Groenlo 
beschikbaar heeft gesteld voor de renovatie 
van het parkeerterrein. In het voorjaar van 2004 
zal de renovatie met het aanbrengen van een 
slijtlaag en nieuwe belijning, alsmede met het 
in werking zetten van een nieuw parkeerplan, 
voltooid zijn.

En ook na de professionele uitbreiding van onze 
accommodatie via de gerealiseerde nieuwbouw, 
wil het bestuur niet van stilstand weten. Naast 
de hoognodige renovatie van alle bestaande, 
oude kleedkamers, waarvoor wij als bestuur o.a. 
dankzij de medewerking van de VSVG gelden 
hebben kunnen reserveren en waarmee door 
de vrijwilligers(woensdag)groep naar ik hoop 
spoedig een begin zal worden gemaakt,  is de 
volgende grote wens namelijk de realisatie van 
een kunstgrasveld. Bij de opening van de nieuw-
bouw heb ik al gekscherend opgemerkt, dat het 
toch niet zo mag zijn dat wanneer Lichtenvoorde 
en Groenlo één gemeente zijn, er aan de Lich-
tenvoordse kant een kunstgrasveld ligt en aan 
de Groenlose kant niet. Een belangrijk gegeven 
is, dat de overheid en dus ook de gemeente het 

belang en de voordelen van een kunstgrasveld 
inzien. Maar de eerlijkheid gebiedt mij daarbij 
wel te zeggen, dat het qua investering nogal 
wat betekent. De aanleg van een kunstgrasveld 
kost circa 3,5 ton, in euro’s wel te verstaan en 
dat ook nog eens exclusief btw. Daarbij komt, dat 
de ontwikkelingen op dit terrein zo snel gaan, dat 
je als bestuur jezelf de vraag moet stellen of het 
wel zo verstandig is om nu al een kunstgrasveld 
aan te leggen. Echter, ik kan u verzekeren dat wij 
de mogelijkheden zullen bestuderen, waarbij wij 
niet zullen nalaten om met een exploitatievoor-
stel op de proppen te komen.

Tenslotte wil ik in deze bijdrage graag even 
stilstaan bij ons clubgebouw. Zonder dat ik ge-
bruik wil en hoef te maken van een stukje Grols 
chauvinisme, durf ik te stellen dat wij één van 
de mooiste clubgebouwen hebben in de gehele 
regio. Natuurlijk is dat voornamelijk de verdienste 
van de familie Porskamp. Wat Henk en Annelies 
hebben opgebouwd, wordt (ingekleurd met nieu-
we en jonge ideeën) voortgezet door zoon Rob. 
Vanzelfsprekend hebben wij als bestuur ook een 
fors aandeel gehad in de huidige succesformule. 
De destijds met elkaar afgesproken structuur 
c.q. aanpak en de als gevolg daarvan gesloten 
overeenkomst, heeft geleid tot een gezellige, 
sociale ontmoetingsplaats, waar sporters, sup-
porters en anderen zich thuis voelen. De familie 
Porskamp zorgt daarbij voor de juiste inrichting 
en aankleding van het totaal. Het sprekende 
voorbeeld hiervan is de totaal nieuwe bar. Een 
absolute voltreffer. En dan heb ik het nog niet 
eens over de verdere ideeën, die met name Rob 
heeft voor de toekomst. Een dergelijke sfeervolle 
lokaliteit mag in mijn ogen derhalve niet meer de 
benaming ‘kantine’ dragen. Met Rob ben ik van 
mening dat de aanduiding ‘clubcafé’ veel beter 
past bij deze aan alle eisen van deze tijd aange-
paste horecagelegenheid. Zullen wij met z’n allen 
daar ingaande 1 januari 2004 dan maar eens een 
begin mee maken?

Ik wens u allen fijne feestdagen, een in 
alle opzichten gelukkig en gezond 2004 
en hopelijk tot ziens op het sportpark ‘Den 
Elshof’!

Uw voorzitter.

Wanneer u dit clubblad onder ogen krijgt, is het jaar 2003 praktisch ten einde. Een zeer bewogen jaar ligt straks achter ons. 
Voor velen onder ons zal het op Oudejaarsdag af te steken vuurwerk een totaal andere betekenis hebben, dan dit normaal 
het geval zou zijn. De gedachten zullen op dat moment uitgaan naar de ons allen dit jaar ontvallen geliefden, ontvallen 
familieleden, vrienden en bekenden. En dat waren er dit jaar veel, teveel.
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N i e u w e  k l e e d k a m e r s

Door: Henri Walterbos

Zowel gebruikers als bezoekers zijn het er over eens dat er met de oplevering van het stukje nieuwbouw op de rand van ons sportcomplex Den Elshof een stukje 

meer dan alleen maar in grote behoefte wordt voorzien. Enkele prachtige kleedkamers, een medische ruimte en toiletten zijn het tastbare resultaat van veel inzet 

van het Grolbestuur om in samenwerking met de gemeente Groenlo uiteindelijk met vallen en opstaan tot deze realisering te komen. 

Hoewel het gebouw al druk in gebruik was werd zaterdag 22 november de nieuwbouw op het sportpark ‘Den Elshof’ officieel geopend. Veel gasten waren uitge-

nodigd bij deze heuglijke gebeurtenis aanwezig te zijn. Daaronder vanzelfsprekend veel Grolmensen. 

De officiële ingebruikname vond plaats door middel van de onthulling van een aan de buitenmuur van de nieuwbouw bevestigde plaquette met daarop de tekst: 

‘Zonder vrijwilligers geen voetbal !’, onthuld door 

een vrijwilliger van de s.v. “Grol”, te weten Bennie 

Penterman, onder andere lid van de vrijwilligers(w

oensdag)groep van de s.v. “Grol”.

Na de onthulling en de bezichtiging van de 

nieuwbouw, vond er een vanzelfsprekend gezellig 

samenzijn plaats onder het genot van een drankje 

en een hapje. 

Nieuwe kleedkamers visitekaartje s.v. “Grol”



23

G e m e e n t e l i j k e  v r i j w i l l i g e r s o n d e r s c h e i d i n g

Door: Henri Walterbos

Er is lang over gesproken binnen de gemeente 
Groenlo, hoe men op de één of andere manier ui-
ting kan geven aan een stukje waardering voor het 
vrijwilligerswerk. Binnen verenigingen, stichtingen, 
instellingen of wat dan ook die met vrijwilligers te 
maken hebben was de waardering en erkenning er 
al wel, van overheidswege was dit niet altijd even 
duidelijk zichtbaar. De gemeente Groenlo heeft 
besloten ieder jaar zo rond de Nationale dag van 
de vrijwilliger’ (dit jaar zondag 7 december), een 
gebaar te maken naar enkele vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor welke club, stichting of 
instelling dan ook. 
Op maandag 8 december 2003 heeft burge-
meester mevrouw van Wingerden namens het 
gehele college de gemeentelijke onderscheiding 
voor vrijwilligers uitgereikt. ,,De onderscheiding is 
bedoeld voor personen die zich langdurig en actief 
als vrijwilliger in Groenlo hebben ingezet. Met be-
hulp van de toekenning van de gemeentelijke on-
derscheiding, spreekt het college haar erkenning 
en waardering uit voor het vrijwilligerswerk en de 
vrijwilligers die zich inzetten in het belang van de 
Groenlose samenleving,” aldus het persbericht uit 
het Grolse stadhuis. De 1e officiële gemeentelijke 
onderscheiding werd onder andere uitgereikt aan 
Tonnie Porskamp, één van de oer-Grol-vrijwilligers. 

Tonnie Porskamp krijgt 1e 

gemeentelijk vrijwilligersonderscheiding

Hij zal inmiddels zo’n beetje alle te behalen on-
derscheidingen inmiddels wel in zijn bezit hebben, 
maar toch was hij wederom ontzettend trots op 
deze waardering. 
Met een smoesje werd hij naar de hal van het 
stadhuis gelokt, alwaar ook voorzitter Theo 
Huijskes namens s.v. “Grol” aanwezig was bij de 
feestelijke bijeenkomst. 

De volgende personen kregen de gemeentelijke 
onderscheiding uitgereikt:

1. Mevrouw A.M. Arfman–Abbink
2. De heer J.B.F. Boekelder
3. De heer T.J. Brevink
4. De heer W.T. Brockötter
5. De heer W.J.H. Damman
6. Mevrouw M.B.E. Huijskes-Waalder
7. De heer J.A.M. Hulshof
8. De heer J.S. Jansen
9. De heer B.W.H. Kaak
10. De heer M.H.M. Klijn
11. De heer P.W.A. Koppers
12. De heer A.J.G. Porskamp
13. De heer J.G.B. Reijrink
14. De heer L.L.M. Reijrink
15. Mevrouw C.B.W. Roelofsen-Wolters

16. Mevrouw J.G.H. Roerdink-Hofstede
17. De heer M. Ruikers
18. De heer Th.H.M. Smeenk
19. De heer H.G. Tenbergen
20. Mevrouw S.J.M. Wentink-Oldenkotte

Namens s.v. “Grol” van harte proficiat aan 
allen die deze onderscheiding mochten 
ontvangen.

O u d j a a r s d a g

Door: Henri Walterbos

Oudjaarsdag is voor een groot aantal Grol-leden 
altijd weer een heel bijzondere dag. Dan staat 
namelijk weer het traditionele potje zaalvoetbal 
op agenda. Of biljarten, zoals u wilt, of alleen 
maar een paar flesjes bier drinken in een bijzonder 
gezellige ambiance. In de huiskamer van s.v. “Grol” 
komen jaarlijks weer veel mensen bij elkaar voor 
een gezellige afsluiting van het jaar. Voor sommige 
vriendengroepen is het zelfs de enige gezamenlijke 
bijeenkomst in een jaar. Iets om op te verheugen 
dus. Dat geldt veelal niet voor de wederhelft van 
hen die deze dag in vele gevallen met angst en 
beven ziet naderen; ,,Hoe komt hij in huis? Is hij 
nog aanspreekbaar? Blijft ie wakker?” Veel heren 
krijgen bij thuiskomst op een iets later dan ge-

pland tijdstip veelal te maken met een korte maar 
oh zo heldere Oudejaarsconference, van vrouwlief. 
Deze wordt vaak ter kennisneming aangenomen. 
Vrouwlief is deze dag meestal thuis en in de weer 
om het laatste avondje van het jaar bijzonder 
gezellig en feestelijk aan te kleden met tal van 
lekkernijen en moet tijdens deze voorbereidingen 
ook vaak nog een oogje in het zeil houden naar de 
eigen kroost. Soms worden vaders wel eens met 
de opdracht opgezadeld de kinderen maar mee te 
nemen naar de Grolkantine. Soms wordt dit goed-
gekeurd, maar er zijn ook vaders die hun nazaten 
vervolgens tandenknarsend meenemen, omdat het 
de hele middag uitkijken en oppassen geblazen is 
en je bij tijd en wijle bij een stukje verveling van 

de kinderen, als een soort Clinic-clown op moet 
treden om maar te voorkomen dat de kinderen 
aangeven weer naar moeder terug te willen. Dat 
zou een mooie streep door de rekening zijn.  Rob 
Porskamp heeft hier vorig jaar wat op gevonden 
en de kegelbaan ingericht als een speelhoek voor 
de kinderen, waar Daniëlle Lensink de kinderen 
dan met veel geduld en plezier bezig houdt. De 
kinderen kunnen er kleuren, ranja drinken, video’s 
kijken, noem maar op. Vorig jaar was de eerste 
keer en het bleek een groot succes, in ieder geval 
voor de aanwezige vaders, die bijna geen omkij-
ken hadden naar hun kinderen. Dit jaar wordt dit 
initiatief wegens gebleken succes wederom gepro-
longeerd. Hulde !!!! 

Rob Porskamp let op de kleintjes
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Najaarskampioenen Grol jeugd

N a j a a r s k a m p i o e n e n

Grol E2 o.l.v. Rob Wildenborg en Ronald Reijrink

Grol E4 o.l.v. Berry Holkenborg, Marcel Pasman en Hans Emaus

Grol F3 o.l.v. Robbin Garstenveld, Jordy Overkamp en 
                     Audrey Scholte van Mast

Grol F4 o.l.v. Jan Dieker, Wilfried Grotenhuis en 
                     Marc van Meurs

Ajax de terechte winnaar 
van de najaarseditie van de Beeckendael F-competitie.

• Gehoord na pakjesavond in de kleedkamer van Grol F5, 
over de vraag wat duurder zou zijn; een spelcomputer een 
gewone computer. Mathies Nijhof wist wist het wel; ,,Ik denk 
de gewone computer, want daar zitten meer stekkers aan.”

• Op zaterdag 20 september deelt Pelle Walterbos zijn trainer 
Max de Vries mee dat het vandaag zijn laatste keer is dat hij 
meedoet. Hij gaat van voetballen af en gaat bij de zwemclub 
(vermoedelijk om het Nederlands Heren-zwemmen te gaan-
versterken na de afgang bij de laatst gehouden WK). Zoals 
een goed trainer betaamt speelt Max hier gedurende hele 
traininghandig op in. Diverse keren konden we horen: “Pelle 
geef nog één keer alles op je laatste voetbaltraining” of “Pel-
le goed gedaan en dat op je laatste training!”Alleen jammer 
dat een week later bleek dat de Nederlandse Zwembond, de 
Groenlose Zwemclub en zelfs zijn ouders niets af wisten van 
Pelle’s ambitie en hij zodoende gewoon weer zijn best deed 
bij de zaterdagochtendselectie van de s.v. “Grol”.

Te k k e l s
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I n  M e m o r i a m

VINCENT WOLTERS, FRANS KOENDERS EN THEO ZIEVERINK

Het is een bekend gegeven, dat binnen de menselijke natuur het leven ondoorgrondelijk is ………. Als s.v. Grol hebben wij 
daarvan de laatste maanden nog eens het keiharde bewijs aangereikt gekregen. Voelde ik mij als voorzitter in het vorige 
clubblad om meerdere redenen geroepen om een stukje, al dan niet persoonlijke aandacht te schenken aan onze overleden 
Ereleden Harrie Emaus en Ferry Froeling, in dit clubblad gaan mijn gedachten, mede namens de gehele vereniging, uit naar 
de overleden leden Vincent Wolters, Frans Koenders en Theo Zieverink. In een tijdsbestek van iets meer dan drie maanden zijn 
ons nu vijf erg dierbare leden ontvallen. Eigenlijk kan en mag dit toch niet waar zijn ………. Geheel ongewild heeft het op dat 
gebied toch al zo omvangrijke geschiedenisboek van onze club er enkele donkere bladzijden bij gekregen. Maar wat erger is, 
is het moeten accepteren van deze droevige gebeurtenissen en vervolgens de leegte, het gemis ……….

Op 29 oktober overleed op 42-jarige en dus veel te jonge leeftijd na een ziekteperiode van slechts ze-
ven weken Vincent Wolters ………. Niet alleen als recreatief voetballer, maar ook als belangstellend 
lid was hij erg betrokken bij het wel en wee van de club. Vincent Wolters, bij velen niet anders bekend 
als ‘Peppie’, was niet iemand die op de voorgrond trad, maar wel iemand die altijd klaar stond als er 
een beroep op hem werd gedaan. Toen nog als voorzitter van de Supportersclub, mocht ik aan het 
eind van het voetbalseizoen 1982-1983 Vincent in de bloemetjes zetten, omdat hij was uitgeroepen 
tot Super-Supporter van het jaar. Ruim twintig jaar later op 4 november was ik en waren met mij 
velen erg onder de indruk van de herdenkingsdienst, voorafgaande aan de begrafenis. Vincent, of zo 
u wilt Peppie, verdiende dat. Want hij was, om maar even de woorden van zijn grote vriend Wally te 
citeren, een toffe en jofele kerel, die eigenlijk niet dood mocht ………. Ik wens Niné en de gehele familie nogmaals heel veel 
sterkte.

Een grote schok was vervolgens het plotselinge overlijden op 71-jarige leeftijd van Erelid Frans 
Koenders op 15 november. Na de mannenzangvereniging Inter Nos betekende ‘de Grol’ erg veel 
voor Frans. Niet alleen als spelend lid (o.a. voor Grol 1), maar ook als elftalbegeleider/grensrechter 
en later als lid van het Grolbestuur en het VSVG-bestuur heeft Frans een lange staat van dienst voor 
onze club. Zeker omdat hij het boegbeeld was van een vrijwilliger pur-sang, mocht Frans destijds de 
hoogste verenigingsonderscheiding (het Erelidmaatschap) in ontvangst nemen. Tot aan zijn dood 
volgde hij trouw de verrichtingen van Grol 1. Daarvoor kreeg hij in het seizoen 1997-1998 zelfs de 
titel Super-Supporter van het jaar. Overigens niet alleen voor onze vereniging, maar voor de gehele 
gemeenschap Groenlo heeft Frans veel betekend. Het overlijden in 1995 van zijn lieve dochter en bij 
onze club (o.a. als omroepster) erg populaire Mariëtte, zorgde voor een meer dan gevoelige en tegelijkertijd niet meer weg 
te werken deuk in het leven van Frans en Marietje ………. Maar mede dankzij de steun van Peter en Bianca en later dankzij 
de aanwezigheid van de kleinkinderen Kai en Indy, wist het altijd gezellige en gastvrije echtpaar de draad van het leven weer 
op te pakken. Een leven, dat voor Frans helaas een te korte duur kende. Frans, bedankt voor alles wat jij voor onze club hebt 
gedaan ……….

Eveneens op 71-jarige leeftijd overleed op 24 november zeer plotseling Theo Zieverink. Na een in 
alle opzichten gezellig weekend, waarin hij o.a. een centrale rol had gespeeld bij de officiële inge-
bruikname van de nieuwbouw op ons sportcomplex, werd Grolvrijwilliger en Grolsupporter Theo 
Zieverink in zijn slaap overvallen door de dood en verdween daardoor abrupt uit het leven van zijn 
echtgenote Trees, zijn zo liefhebbende kinderen en zijn grote trots: de dertien kleinkinderen ………. 
Niet alleen als verantwoordelijk hoofd en vader van een groot gezin, maar later ook als vrijwilliger 
van onze club, stond Theo bekend als een hardwerkend iemand, een man die van aanpakken wist. 
Erg trots was hij op het gegeven, dat hij deel mocht uitmaken van de vrijwilligers(woensdag)groep. 
Dat zijn functie binnen deze groep werd aangeduid met ‘groendeskundige’, geeft in feite al aan, dat 
hij zich vooral bezig hield met het hoveniersgedeelte op ons sportpark, dat niet is uitbesteed maar in eigen beheer wordt 
uitgevoerd. En in dat werk ging hij voorop als een soort voorman. Bij de thuis- en uitwedstrijden van Grol 1, alsmede bij de 
diverse sportiviteiten en activiteiten van de overige Grolgeledingen was Theo Zieverink altijd een trouw supporter. Dat hij 
daarbij de laatste jaren extra oog had voor de verrichtingen van zijn kleinkinderen, mag hier niet onvermeld blijven. Dat hij 
daarnaast nog mocht meemaken, dat zijn zoon Tonnie de functie van verenigingssecretaris in het hoofdbestuur van wijlen 
Ferry Froeling overnam, waarbij tevens de familienaam Zieverink binnen de vereniging hoog wordt gehouden, mag in dit 
verband geen toeval heten ……….

De uitvaartplechtigheden van Vincent, Frans en Theo werden bijgewoond door grote afvaardigingen van de diverse Grolge-
ledingen. De sportvereniging ‘Grol’ heeft hen daardoor op waardige wijze de laatste eer bewezen. Hiervoor dank ik u allen 
van harte.

Theo Huijskes,
voorzitter sportvereniging ‘Grol’.
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R o n n i e  B a t e n

Het Ieder Grollid zou zich eens de tijd moeten nemen om in alle rust door ons Clubhuis te wandelen. De muren zijn bekleed met 

attributen, bekers en vooral met foto’s. Iedere foto draagt zijn eigen verhaal en heeft zijn historische waarde. Hoogste tijd om 

het verhaal achter deze schitterende foto’s te onthullen. Een wandeling door de “Walk of fame” van de s.v. “Grol”. 

We starten onze tour in de entree van 
het Clubhuis. Naast de ingang van zaal 

“Koehorst” prijkt een prachtige foto van 
de Grol A selectie jaargang ’78-’79. De 
mannen in geel gekleurde trainingspak-
ken zouden in het huidige retro mode-
beeld niet misstaan. De haarlengte van 
eenieder duidt erop, dat kappersbezoek 
niet regelmatig in de agenda heeft ge-
staan. Oftewel “het matje” was helemaal 
hot. Voor mij waren 11 van de 15 mensen 
direct te herkennen. Vier personen kon ik 
in het geheel niet thuisbrengen. Al met al 
een score om trots op te zijn, gezien het 
feit dat de schrijver dezes, slechts 5 jaar 
was ten tijde van deze foto!! Ik heb afge-
sproken met Ronnie Baten, destijds spits 
van deze lichting en huidige jeugdtrainer 
van Grol F2 en tevens trainer van het 2e 
elftal van de s.v. “Grol”.

“We speelden altijd in een klassieke 4-3-3 op-
stelling met echte vleugelspelers. Onze trainer 
Jan Kolkman was een trainer, waarbij de disci-

“Walk of Fame”
Door: Sander van Beckhoven

pline een belangrijke plaats innam. Een echt 
voetbaldier, die na een nederlaag ook niet te 
genieten was. Doelman van de A selectie (ver-
der was er nog een A1 en A2 elftal) was Paul 
Lensink, een geweldige lijnkeeper met een on-
geëvenaarde reflex en een prima uitstraling. De 
verdedigers in dit team waren Ewald Brockötter 
(Hakkie), Eddy Zieverink, Hennie Elschot en 
Charles Huisman. Rene Reijerink speelde laatste 
man en deed dat op een zeer bekeken manier. 
Tactisch ijzersterk!! Daar waar Hennie Elschot 
te boek stond als een slimme verdediger, die na 
de wedstrijd zijn broekje weer kon opvouwen en 
schoon in de tas kon stoppen, daar staan Ewald, 
Charles en Eddy meer bekend om het betere 
sloopwerk. Ze waren bikkelhard in de duels. Het 
middenveld werd bezet door Toontje Rooks, Erik 
Baten (broer van Ronnie) en Frans Heming. Ook 
hier werd de techniek van Toon gekoppeld aan 
het scheermes Frans Heming. Regisseur op dit 
middenveld was Erik Baten. Hij viel op door 
zijn enorme loopvermogen en verdeelde het 
spel naar hartelust. De buitenspelers waren 
wisselend Ben Meuleman, Robert van Schaik en 

Stefan van der Laan. Ben en Robert waren echte 
buitenspelers. Ben stond bekend om zijn gewel-
dige demarrage en Robert had niet voor niets de 
bijnaam Tscheu La-Ling, een echte pingeldoos. 
Stefan was een complete voetballer die ook heel 
goed kon koppen. 
Ikzelf was in die tijd een stuk minder afgetraind 
en was zeker 10 kilo zwaarder dan nu. Een 
stevige spits dus die het niet moest hebben 
van het sleurwerk, maar toch 10 tot 15 keer per 
jaar een doelpunt liet noteren. Grensrechter en 
leider van dit team was Jos Lensink. Samen met 
Jan Kolkman een geweldig duo. Met Jos was er 
altijd wat te beleven. Tijdens de wedstrijd zeer 
fanatiek, maar buiten de wedstrijd een echte 
gangmaker. Altijd was hij wel te laat thuis. Dat 
kon ook niet anders, want sponsor “PONDARO-
SA BAR” zorgde voor een regelmatige smering 
van de keel. Eindfeesten waren ook altijd een 
geweldige belevenis, waarbij tot in de vroege 
uurtjes werd gefeest. Na deze lichting is de A 
selectie nog tot grote voetbalhoogte gestegen. 
Van deze selectie heeft een viertal spelers nog 
het eerste elftal gehaald.”
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Portret van Ronnie Baten:

Na een jaar muziekles, bestaande uit vooral 
het leren van de noten, besluit Ronnie zeer 
terecht dat muziek niet helemaal zijn piece of 
cake was!! Hij stort zich vanaf zijn zevende 
levensjaar op zijn grote hobby voetbal. Na de 
jeugd van s.v. “Grol” doorlopen te hebben, 
begint Ronnie zijn carrière in de senioren in het 
tweede elftal onder leiding van Chris te Winkel. 
Vanaf het begin zit hij al dicht tegen het eerste 
aan. Vaak mag hij als veertiende of vijftiende 
man mee. “Chris te Winkel was echt een op 
en top voetbaldier, nooit dacht hij aan wat 
anders. Gingen we een keer een weekend met 
het elftal weg naar Doetinchem en dachten we 
een lekker partijtje onderling te kunnen spelen, 
bedacht Chris een oefening waarbij het accent 
vooral op het conditionele vlak lag!” Na Chris te 
Winkel werd Eric Detiger trainer. Inmiddels was 
Ronnie een vaste waarde in het eerste elftal 
geworden als voorstopper of rechtsback. “Eric 
was lid van de Raad van Elf in ’s Heerenberg 
en na de carnaval was hij steevast zo hees dat 
hij geen krachttermen over het veld kon gooien. 
Gelukkig kon zijn vrouw vanaf de tribune deze 
rol voortreffelijk overnemen in deze tijd.”
Na drie jaar in het eerste elftal te hebben 
gevoetbald, heeft Ronnie zo’n tien seizoenen 
de gelederen van Grol 2 versterkt. Tot in het 
laatste jaar is hij nog regelmatig in het eerste 
elftal ingevallen. “Toen was het nog zo dat als 
een speler uit Grol 1 gepasseerd of geblesseerd 
was, degene van Grol 2 op die positie, de rol 
overnam. In de huidige selectie procedure is 
daar wellicht wat te weinig aandacht voor.” Na 
Grol 2 heeft Ronnie zich teruggetrokken voor 
een jaartje sabatical. Henk Geurkink, voorzitter 
van de Grolse Boys, zag echter aan Ronnie dat 
hij het voetballeven nog niet kon vergeten en 
vroeg hem jeugdtrainer te worden bij de rood-
wit-blauwe brigade. Tevens viel hij regelmatig 

in bij het eerste zondag elftal. Bij de Boys kreeg 
Ronnie de trainerscursus oefenmeester 3 aan-
geboden en na succesvolle afronding bekleedde 
hij de functie van speler trainer enkele jaren, tot 
volle tevredenheid. Hierna kwam Zelhem op 
zijn weg en heeft hij daar enkele succesvolle 
jaren gekend als trainer. Onder zijn leiding is 
Zelhem gepromoveerd naar de vijfde klasse. 
Hemmie Oolthuis polste hem voor de positie 
van assistent trainer van de eerste selectie bij de 
oude liefde Grol. Oftewel Ronnie kreeg de ver-
antwoordelijkheid over het tweede elftal, al en-
kele jaren uitkomend in de reserve eerste klasse. 
Daar zit hij nu voor het tweede jaar en inmiddels 

heeft hij het bestuur en de spelersgroep te ken-
nen gegeven volgend jaar zijn geluk elders te 
beproeven. Hij zou graag weer een eerste elftal 
willen trainen, maar vooral de drang naar het 
zelf voetballen is groot. De combinatie tussen 
zelf voetballen in voormalig café elftal “FC No-
adorst”, en het begeleiden van een eerste elftal 
is wel te combineren. Een liefhebber als Ronnie 
voetbalt natuurlijk het liefst zelf!

Wij wensen Ronnie Baten veel succes 
toe voor de toekomst en zien hem graag 
weer regelmatig terugkomen op ons 
Sportpark. 

Boven van links naar rechts : Stefan van der Laan; Frans Heming; PaulLensink; Charles Huisman; Rene Reijerink  Onder van links naar rechts : Jan kolkman 
(trainer); Erik Baten; Eddy Zieverink; Tonnie Rooks; Ben Meuleman; Robert van Schaik; Ronnie Baten, Hennie Elschot; Ewald Brockotter; Jos Lensink (leider)

• Zondag 7 december kwam Bokbier-
kenner Holger Braun met gezwinde 
spoed de parkeerplaats van Den Els-
hof oprijden. Hij was weer eens aan 
de late kant. Hij zet zijn auto neer en 
schuift aan voor de wedstrijdbespre-
keing van Grol 3 (om 07.45 uur!!!). 
Nadat de melding binnen is dat de 
wedstrijd alsnog is afgelast wil Hol-
ger met zijn auto de zaalspullen gaan 
halen. Bij zijn auto aangekomen staat 
Henk Porskamp met een kritische 
blik de auto van Holger te bekijken. 

“Hollie je wagen lekt”, schreeut Henk, 

“waarschijnlijk benzine!!” “Of olie”, 
schreeuwt een ander. “Ach Holger 
het zal wel bokbier zijn”, roept een 
derde. Holger loopt met een beteu-
terd gezicht naar zijn wagen en ziet de 
rekening van de garage al voor zich. 
Hij bukt zich over de smurrie en haalt 
zijn vinger er professioneel doorheen. 
Blijkt het echt bokbier te zijn. Een 
anderhalve literfles Bokbier in zijn 
auto, meegenomen als vaste verras-
sing voor de vaste autobezetting, is 
kapotgegaan. 

• Leo Garstenveld had ’s nachts last 
van lasogen en moest hiervoor naar 
de EHBO te Winterswijk. Eenmaal daar 
aangekomen, begon hij te bonken op 
de deur, helaas zonder resultaat. Toen 
een beveiligingsmedewerker het niet 
vertrouwde en wilde zien waar het ge-
bonk vandaan kwam, deelde deze Leo 
mede dat hij niet bij de EHBO stond, 
maar bij de dierenartsenpraktijk!!! 
Wel een beetje ‘schaap’achtig Leo!!!

Te k k e l s
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O n z e  V l a g

De Vlag

De vlag kan weer in top. We hebben gewonnen 
van Schotland. Ik vind dit heel verbazingwek-
kend. Ik verbaas me niet over het feit dat het 
Nederlands elftal van Schotland heeft gewon-
nen, alhoewel hier enige verbazing mij toch wel 
bekropen heeft. Echter in grote lijn kan ik die 
overwinning nog wel bevatten. Waar ik me over 
verbaas is dat ene woordje. Namelijk: “We”. Hele 
volksstammen schreeuwden het uit: “We hebben 
gewonnen”. Hier zitten mensen bij die nog nooit 
een bal hebben aangeraakt. Mensen die niets 
om de voetbalsport geven. Mensen die hooguit 
een paar keer per jaar naar voetbal kijken als 
het Nederlands elftal moet spelen. Mensen 
die dan de vlag uit hangen en hun hele huis 
oranje versieren. Volwassen mannen met dikke 
bierbuiken die zich wurmen in voor hen veel te 
nauwe oranje voetbalshirtjes, met de naam Van 
Hooijdonk pijnlijk voor het oog prijkend op hun 

veel te vette rug. Plaatsvervangende schaamte 
krijg ik er van. Van die mensen die dan na een 
eerste de beste overwinning al gaan zingen van: 

“We are the champions”. Ik kan het niet bevat-
ten dat mensen zich zo gaan associëren met een 

overwinning, dat ze die overwinning volledig op 
zichzelf gaan betrekken. Alsof zij daadwerkelijk 
gewonnen hebben. Dit gaat mijn verstand dui-
delijk te boven. Ik zal u ook uitleggen waarom 
ik dit niet begrijpen kan. Andersom wordt er 
namelijk nooit zo gesproken. Begrijpt u nu waar 
ik naar toe wil. Regelmatig bezoek ik wedstrijden 
van ons vlaggenschip van de s.v. “Grol”. Er zijn 
dan supporters die bij een overwinning roepen: 

“Wi’j hebt ewonn’n”. Bij een nederlaag hoor ik 
ze dan roepen: “Zí’j hebt verlorne”. Overigens 
heb ik deze laatste uitspraak dit jaar iets vaker 
moeten aanhoren dan me lief is, maar dit terzijde. 
Wees dan ook consequent. Spreek steeds van wij 
of zij. Niet van dat halfslachtige gedoe van bij 
een overwinning hebben wij het gedaan en bij 
een verlies hebben zij het gedaan. Als u hier nu 
consequent in bent, wat er dan ook gebeurt bij 
het Nederlands elftal of bij de s.v. “Grol”, dan 
plukt u daar de vruchten van. Overigens moet ik 
u toch een kleine bekentenis doen. De dag na de 
overwinning van het Nederlands elftal op Schot-
land, bezocht ik de winkel van de plaatselijke 
voetbalclub in Aberdeen. Ik kreeg in die winkel de 
onhebbelijke neiging, om in het Engels, met een 
zwaar aangezet Nederlands accent, te vragen 
wat de uitslag was van Nederland - Schotland. 
Het enige wat de verkoopster daarop zei is: “You 
won”. Toen er vervolgens op de weg terug in de 
taxi het lied “We are champions” op de radio 
klonk, heb ik dit van harte meegeneuried. Ach, 
uiteindelijk blijkt mij niets menselijks vreemd te 
zijn. Dit vind ik wel een geruststellende gedachte 
om mij mee onder de kerstboom te nestelen. Ik 
wens u tenslotte fijne feestdagen en alle goeds 
voor het nieuwe jaar toe.

De Vlaggenist



 


