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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Op dit moment heeft u waarschijnlijk al wel gezien dat het club-

blad van s.v. “Grol” wederom een gedaantewisseling heeft onder-

gaan. Wat u ook van de inhoud vindt, de lay-out ziet er toch weer 

bijzonder professioneel uit. S.v. “Grol” waardig zeg maar. Hier is 

wederom een huzarenstukje voor uitgehaald door John Ligten-

berg, onze lay-out man. Bij de laatste redactievergadering gaf hij 

aan leuke ideeën te hebben over ,the look’ van het clubblad. Hij is 

zijn gang gegaan, heeft er met veel enthousiasme veel uren inge-

stoken en het resultaat ligt voor u. Complimenten zijn hier zeker 

op zijn plaats. Nu maar hopen dat u de inhoud evenredig waar-

deert. Met de kwaliteit bij s.v. “Grol” zit het wel goed, hoewel we 

altijd kritisch moeten blijven. Met jezelf op de borst blijven klop-

pen kom je immers niet verder. Als clubblad zullen we uiteraard 

ons uiterste best blijven doen u een interessant cluborgaan aan 

te blijven bieden. Helaas zijn twee redactieleden, te weten Jurri-

an Oesterholt en Wilko Poortman, gestopt met hun werkzaam-

heden voor het clubblad. Beide heren zullen in een vergadering 

nog officieel bedankt worden voor hun jarenlange inzet. 

Het clubbladteam bestaat uit mensen die al op meerdere plek-

ken binnen onze club actief zijn. In onze redactie is nog wel plek 

voor mensen die het leuk vinden eens een keer een verhaaltje te 

schrijven voor het clubblad. Heeft u interesse, schroomt u dan 

niet om iemand van de redactie aan te spreken. Vooralsnog eerst 

prettige Paasdagen toegewenst en veel leesplezier.

Namens de redactie,

Henri Walterbos
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Zondag 5 januari vond zoals te doen 

gebruikelijk de dit jaar door het jeugd-

bestuur georganiseerde Nieuwjaarsloop 

met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie 

plaats van de sportvereniging ‘Grol’.

Centraal tijdens de receptie, oftewel tij-

dens het gezellig samenzijn na afloop van 

het sportieve buitengebeuren in het club-

café op het sportpark ‘Den Elshof’, stond 

de Nieuwjaarstoespraak van Grolvoorzit-

ter Theo Huijskes. In zijn toespraak wilde 

hij niet meer terugblikken op 2003. ‘Voor 

ons is 2003 een zeer bewogen jaar geweest, 

waaraan wij als bestuur in ieder geval nog 

lang met zeer gemengde gevoelens zul-

len terugdenken. Met betrekking tot het 

jaar 2004 deed de Grolpreses een beroep 

op alle leden om niet alleen in individu-

eel verband, maar ook in groeps- oftewel 

teamverband de nodige eensgezindheid 

en saamhorigheid onder elkaar en ont-

zag en respect voor elkaar aan de dag te 

leggen. ‘Geef elkaar eens vaker een com-

plimentje, geef elkaar eens vaker een aai 

over de bol, want wat hier binnen onze 

vereniging dag in en dag uit allemaal ge-

beurt lijkt zo normaal, maar is helemaal 

niet zo normaal’, aldus de voorzitter.

Kunstgras
Met betrekking tot het sportieve gedeelte, 

ziet het Grolbestuur het jaar 2004 met 

vertrouwen tegemoet. Zowel de senioren- 

als de jeugdafdeling draaien goed, waar-

bij door de selectie, die dit seizoen voor de 

eerste keer deelneemt aan de competitie 

in het zaterdagvoetbal, wordt aangetoond 

dat het zaterdagvoetbal voor senioren ook 

bij de s.v. “Grol” erg leeft. Bij de jeugdaf-

deling is in 2004 verdere aanwas van het 

aantal pupillen te verwachten. Het jeugd-

bestuur heeft besloten om het aantal 

teams bij de F-pupillen na de winterstop 

met twee uit te breiden.

Over de accommodatie was Theo Huijskes 

erg lovend en liet daarbij tegelijkertijd 

niet ongemerkt, dat het bestuur voor 

dit jaar nog de nodige plannen in voor-

bereiding heeft. ‘Na de realisatie van de 

fraaie nieuwbouw in 2003 staat dit jaar 

[ H E N R I  W A L T E R B O S ]

allereerst, in samenwerking met de ge-

meente Groenlo, de afwerking van het 

parkeerterrein en de entree, alsmede de 

invoering van een nieuw parkeerplan op 

stapel. Verder zal er een begin worden ge-

maakt met de interne renovatie van acht 

bestaande kleedlokalen. Bovendien start 

in het eerste kwartaal een studie naar de 

mogelijkheden van een kunstgrasveld. De 

ontwikkelingen op dit terrein gaan zo 

snel, dat wij als bestuur tegenover onze le-

den de verplichting hebben om daar spoe-

dig iets mee te doen. Voorstellen, maar in 

ieder geval ideeën zullen dan ook zo snel 

mogelijk worden uitgewerkt.’

Jeugdsecretaris
De drie besturen van de Groenlose 

voetbalvereniging zijn sedert 1 janu-

ari weer op volle sterkte. Zoals bekend, 

functioneert bij de erg omvangrijke 

s.v. “Grol” onder het hoofdbestuur zo-

wel een jeugdbestuur als een bestuur 

senioren. Na het plotselinge overlijden 

van verenigingssecretaris Ferry Froeling 

was het Tonnie Zieverink die zijn plaats 

innam. Hierdoor kwam de functie van 

jeugdsecretaris vacant. Door de grote 

inzet van het jeugdbestuur onder aan-

voering van haar voorzitter Marco Frank 

kon Grolvoorzitter Huijskes in zijn toe-

spraak vermelden, dat Frans Heming de 

nieuwe jeugdsecretaris wordt. Heming 

is geen onbekende bij de s.v. “Grol”. In 

de periode 1986-1991 maakte de man, 

die vanaf 1 januari meedraait in het 

jeugdbestuur en die twee zoontjes in de 

Groljeugd heeft voetballen, reeds deel 

uit van het jeugdbestuur. In het bestuur 

senioren heeft Bart de Vries tussentijds 

plaats gemaakt voor Marcel Wolters, 

die voornamelijk aan de slag zal gaan 

als contactpersoon van de teams Grol 

1 t/m 3. De drie kwaliteitszetels in het 

hoofdbestuur worden dus straks inge-

vuld door Marco Frank en Frans Heming 

(jeugdbestuur) en Bob Lebbink (bestuur 

senioren). Veel lof was er ook deze keer 

weer voor de geledingen de Suppor-

tersclub met meer dan 500 leden en de 

VSVG (Vrienden van de s.v. “Grol”), die 

niet alleen zorgen voor de nodige ver-

enigings- en andere activiteiten, maar 

ook nog eens voorbeeldige, niet meer 

weg te denken sponsoren zijn van de 

vereniging in zijn algemeenheid.

Trainers
Wout Verdaasdonk uit Eibergen wordt 

met ingang van het seizoen 2004-2005 

de nieuwe trainer van Grol 2. De 36-ja-

rige Verdaasdonk, in het verleden acht 

jaar lang speler van Sc. Eibergen 1 en tot 

voor kort vier jaar succesvol trainer van 

Sc. Neede 2, wordt daarmee de opvolger 

van Ronnie Baten, die na twee seizoe-

nen een andere uitdaging zoekt. In een 

eerder stadium werd reeds het contract 

met hoofdtrainer Gerard Bos uit Haaks-

bergen verlengd. Ook keeperstrainer 

Piet Arets uit Winterswijk blijft in het 

seizoen 2004-2005 bij de s.v. “Grol” wer-

ken. Bij de jeugdafdeling wordt bij de 

A-selectie de naar de v.v. Zelhem vertrek-

kende Dennis Seesing opgevolgd door 

Mike Peeters. Op zijn beurt wordt Mike 

Peeters bij de B-jeugd opgevolgd door 

Rik Gockel, thans nog seniorentrainer 

bij Grol 3. Met de overige trainers zijn 

de gesprekken nog gaande.

Sponsoring
In de Nieuwjaarstoespraak van de Grol-

voorzitter ontbrak vanzelfsprekend het 

onderdeel sponsoring niet. Zo werd be-

kendgemaakt dat de Rabobank Midden-

Achterhoek het contract als hoofdspon-

sor van de jeugdafdeling met drie jaar 

heeft verlengd. Het nieuwe contract met 

de grootste bankier in deze regio loopt 

tot 1 oktober 2006. Met verenigings-

hoofdsponsor en kledingsponsor Grol 

1 Univé Verzekeringen en met City Lido 

als hoofdsponsor van de seniorenafde-

ling lopen de contracten nog door. Daar-

naast heeft het Grolbestuur ook met 

co-sponsor de familie (Henk, Annelies 

en Rob) Porskamp van het clubcafé op 

het sportpark ‘Den Elshof’ een nieuwe 

driejarige verbintenis afgesloten.

Eibergenaar 

Wout 

Verdaasdonk 

nieuwe tweede 

trainer 

s.v. “Grol”

Nieuwjaarsreceptie

Frans Heming 

nieuwe jeugd-

secretaris

Nieuwjaarstoespraak van Grolvoorzitter in het teken van saamhorigheid en respect



Internationaal Marveldtoernooi 
Zoals gebruikelijk ieder jaar wordt in ei-

gen huis het deelnemersveld van het (15e) 

Internationale Marveldtoernooi bekend 

gemaakt. Ben Bomers, voorzitter van de 

toernooicommissie kondigde met trots 

het deelnemersveld aan van het toernooi 

dat zijn derde lustrum viert in 2004 en 

in de loop van al die jaren steeds meer 

allure heeft gekregen. Het toernooi vindt 

dit jaar plaats op zaterdag 5 en zondag 6 

juni, vrijdag 4 juni voorafgegaan met de 

officiële opening.

Alvorens de namen te verklappen blikte 

Bomers nog even terug op de 14e editie. 

,,Opvallend waren de grote toeschouwers-

aantallen, dit ondanks het slechte weer 

op de zaterdag. Een geweldige ontwikke-

ling, waarvan we hopen, dat die zich in 

de komende jaren zal voortzetten.” Be-

halve het aantal toeschouwers was ook 

voor het eerst de televisie aanwezig. Op 

zaterdag maakte Feyenoord-TV opnames 

van met name het team uit Ghana, dat 

voor de tweede maal aan het toernooi 

deelnam. ,,Allemaal positieve ontwikke-

lingen, waarop we als organisatie graag 

willen voortborduren. Trouwens bij de 

terugblik wil ik ook de naam Tim Geer-

dink, momenteel speler van Grol B1, niet 

onvermeld laten. Hij is de eerste Grolspe-

ler, die in twee opvolgende toernooien 

tot de meest waardevolle Grolspeler werd 

uitverkozen. Een geweldige prestatie.”

De hoofdprijs van het Marveldtoernooi 

is een weekend op Marveld Recreatiecen-

trum. Het team dat het toernooi 2003 

won, Ajax uit Amsterdam, was in het 

weekend van 16 tot en met 18 januari 

voor een trainingsweekend in Groenlo. 

Naast een aantal trainingen op ons Grol-

complex speelde Ajax op zondagmiddag 

18 januari een oefenwedstrijd spelen te-

gen de geselecteerde jeugd van Schalke 

‘04 uit Gelsenkirchen. 

Het Marveldtoernooi wordt elk jaar ge-

organiseerd door de Marveldcommissie, 

bestaande uit zes personen, met daar-

naast rondom de toernooidagen zeer 

veel vrijwilligers, die zelfs snipperdagen 

opnemen om de organisatie met allerlei 

zaken te helpen. ,,De zes personen, die 

het hele jaar met het toernooi bezig zijn, 

hebben echter ook allemaal meerdere 

andere functies binnen onze club. Het is 

dan ook daarom, dat Marco Frank, onze 

jeugdvoorzitter, heeft aangegeven met 

de directe organisatie van het toernooi te 

willen stoppen. Dit na de 15e editie,” ver-

telde Ben Bomers in een vol clubhuis.

,,Wel blijft Marco ons op de achtergrond 

assisteren, iets waarmee we erg blij zijn. 

Ik noem bijvoorbeeld de vele internatio-

nale contacten, die mede door Marco tot 

stand kwamen.” 

Om het toernooi ook in de toekomst 

goed te kunnen organiseren en alle taken 

goed te kunnen vervullen, heeft de toer-

nooicommissie gemeend de organisatie 

weer tot zes personen te moeten aan-

vullen. Daarbij is gezocht naar iemand, 

die tot op heden niet direct een functie 

binnen s.v. “Grol” vervulde, maar wel he-

lemaal gek is van het voetbalspel en de 

taken van de vertrekkende Marco Frank 

zou kunnen overnemen. Daarbij leek het 

ons goed, om eens een vrouwelijk lid in 

het Marveldcomité te hebben. Wellicht 

komen er ideeën voor het toernooi, waar 

wij als mannen nog nooit aan gedacht 

hebben.” Ben Bomers was bijzonder blij 

te kunnen melden, dat de toernooicom-

missie is uitgebreid met Ellen Simme-

link, vriendin van oud-trainer van Grol 2 

en de A-selectie Arréan Arink en moeder 

van Jan. Zij draait vanaf nu mee met de 

voorbereiding op het 15e toernooi.

Een andere wijziging in de organisatie 

heeft betrekking op de gastgezinnen. 

Afgelopen jaren waren de spelers steeds 

minder in de gastgezinnen aanwezig. 

Op de zaterdagavond, na afloop van de 

eerste toernooidag, werd al samen met 

alle andere teams bij Marveld Recreatie 

gegeten. Vaak werd daarna nog even in 

het subtropische zwembad gezwommen. 

Zodoende waren de gastspelers alleen 

om te slapen in de gastgezinnen en was 

er relatief (te) weinig tijd om contacten 

op te bouwen. ,,In overleg met Marveld 

is dan ook besloten alle elftallen op het 

recreatiepark onder te brengen.”

Het 15e Internationale Marveldtoernooi 

wordt gehouden in het weekend van 4 tot 

en met 6 juni. De datum van dit toernooi 

valt dit jaar samen met de nationale voet-

baldag, de dag waarop om het Nederlands 

kampioenschap gespeeld gaat worden. 

,,Er is dus een kans, dat een van de ploe-

gen, die bij ons heeft ingeschreven, moet 

afhaken, aangezien die ploeg verplicht 

is de ƒinale om het Nederlands kampi-

oenschap te spelen. We hebben hierover 

veelvuldig contact met de KNVB in Zeist 

gehad en zelfs voorgesteld de ƒinale op 

de donderdagavond voorafgaande aan 

het toernooi in Groenlo te spelen. Hoe-

wel men begrip voor onze situatie had, 

kon men geen uitzondering maken. Om 

die reden zijn we op dit moment dan ook 

met een reserveteam in overleg.” Wie dat 

is, kon en wilde Ben Bomers niet prijsge-

ven, aangezien men hoopt geen beroep 

op het reserveteam te moeten doen.

Evenals de voorgaande edities dit jaar 

ook 12 ploegen, zes Nederlandse en zes 

buitenlandse teams. Zeven verschillende 

nationaliteiten, jeugdteams van ploegen 

met een zeer grote internationale naam. 

,,Elke keer willen we minimaal twee 

nieuwe ploegen presenteren, dit jaar zijn 

het er echter 4!” Het gevolg is volgens Bo-

mers dan wel dat men andere kwalitatief 

goede ploegen moet teleurstellen. ,,Dit 

kan echter niet anders, willen we het 

toernooi attractief en uitdagend houden. 

Ook voor ons als comité moet er telkens 

een nieuwe uitdaging inzitten. En die zit 

er zeker dit toernooi in. Ik denk, dat de 

stijgende lijn, die de laatste jaren is inge-

Topbezetting 

15e Marveld 

Toernooi

Het 15e Interna-

tionale Marveld-

toernooi wordt 

gehouden in 

het weekend 

van 4 tot en 

met 6 juni
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Tekkels

*Prins Willem Alexan-

der heeft af moeten 

zeggen voor de of-

ficiële opening van de 

nieuwe brouwerij van 

Grolsch, in verband 

met hofrouw omtrent 

het overlijden van 

Prinses Juliana. Hen-

nie Schovers heeft 

wel een passende 

oplossing; ,,Wi-j hebt 

zelf prinsen zat bi-j 

de Grolsch. Dan doot 

Bertus Oostendorp en 

ik dat wal.”



zet, sterker…. doorgetrokken kan worden. 

Daarnaast proberen we ook weer een pro-

minent uit te nodigen, die na afloop de 

prijzen zal gaan uitreiken.”

De toernooivoorzitter sloot af met het op-

noemen van het deelnemersveld. Aller-

eerst maakte Bomers de zes Nederlandse 

teams bekend, gevolgd door de interna-

tionale deelname. Het belooft weer een 

fantastische voetbalhappening te wor-

den, met voetbal in zijn puurste vorm.

s.v. “Grol”:
,,Vanaf het begin deelnemer aan het toer-

nooi. Het toernooi is in het verleden voor 

onze eigen jongens opgezet en Grol zal 

dan ook, ondanks discussie die af en toe 

ontstaat, aan het Marveldtoernooi deel-

nemen. Wat is er niet mooier om later 

als Grolspeler te kunnen zeggen, dat je 

zelf nog tegen Wesley Sneijder of Arjan 

Robben hebt gespeeld. Wie kan zeggen 

in zijn jeugd tegen Bayern München of 

Dynamo Kiev gespeeld te hebben. 

Ten behoeve van de weerstand bestaat de 

Grolselectie uit 2e jaars C en 1e jaars B-

spelers.”

FC Twente/Heracles combinatie:
,,Ook FC Twente neemt al jarenlang deel 

aan ons toernooi. Vorig jaar behaalden zij 

de 9e plaats met zeer verzorgd spel. Door 

een beetje pech ging een hogere klasse-

ring mis, misschien zit dit er nu wel in. 

Een speler, die wij op ons toernooi moch-

ten bewonderen, die in de eertse competi-

tiehelft een geweldig aanvalduo vormde 

met Blaise N’Kufo. De jeugdopleidingen 

van FC Twente en Heracles Almelo zijn 

dit seizoen gefuseerd, dit om de kwaliteit 

van de selecties nog meer te verhogen. 

We hebben dan ook hoge verwachtingen 

van dit team.”

P.S.V. uit Eindhoven:
,,PSV was de winnaar van het toernooi in 

2001. Vorig jaar bleven zij net buiten de 

finale en eindigden op de derde plaats. 

Het team, dat gaat deelnemen, zit nog 

volop in de race om het nationale kam-

pioenschap en diverse spelers hebben al 

selectiewedstrijden voor het Nederlands 

team in hun leeftijdsklasse gespeeld. PSV, 

een echte topper op het 15e toernooi.”

Feyenoord uit Rotterdam:
,,Feyenoord is voor de 12e keer! van de 

partij. Drie keer lukte het Feyenoord het 

toernooi te winnen, namelijk in 1993, 

1995 en 1997. De laatste drie jaar stonden 

ze echter niet meer in de finale, iets wat 

de trainers niet echt lekker zat. Dit jaar 

zullen ze dan ook alles op alles zetten 

wel bij de laatste twee te komen. En wel-

licht zit er weer zo’n talent als Robin van 

Persie in de ploeg.”

Ajax uit Amsterdam:
,,Ajax komt voor de 9e keer naar Groenlo, 

ook om de titel van het vorige jaar te 

verdedigen. Wie herinnert zich nog het 

toernooi van 1998, waarin een fantas-

tisch Ajaxteam met onder meer Wesley 

Sneyder, John Heitinga en Nigel de Jong 

in de finale KV Mechelen versloeg. Jon-

gens, die nu al in of dicht tegen het Ne-

derlands elftal aanzitten. Een toernooi 

onder abominabele omstandigheden, 

het hele veld was doornat en de finale 

werd door onweer onderbroken. Trai-

ners, die na afloop door de spelers, in de 

waterplassen werden gejonast.  De prij-

zen werden dat jaar uitgereikt door Co 

Adriaanse, momenteel hoofdtrainer van 

AZ uit Alkmaar.”

Sportclub Heerenveen:
,,De eerste nieuwe jeugdploeg, die we dit 

jaar kunnen bewonderen, is Sportclub 

Heerenveen, de club met zo’n fantasti-

sche aanhang. Evenals ons eigen Grol 

heeft Sportclub Heerenveen Univé als 

hoofdsponsor. De jeugdafdeling van de 

club ziet het als een grote eer aan het 

15e Marveldtoernooi te mogen deelne-

men en zal dan ook alles doen om goed 

voor de dag te komen. Het 1e team van 

Heerenveen komt in de aanloop naar het 

nieuwe seizoen een oefenwedstrijd tegen 

het vlaggenschip van s.v. “Grol” spelen.”

Bayer Leverkusen:
,,Deze Duitse ploeg is voor 10e keer van 

de partij. Elk keer weer met een goed en 

creatief voetballend team, dat ook fysiek 

telkens sterk voor de dag komt. Evenals 

Feyenoord wonnen de Duitsers het toer-

nooi drie maal, te weten in 1996, 2000 

en 2002. Er loopt nog altijd een afspraak 

om met een Grolteam naar Leverkusen 

te gaan. Die datum staat nu vast”. In het 

weekend van 13/14 maart speelde een 

Grolteam ’s morgens tegen een jeugd-

team van Bayer ’04. ’s Middags bezochten 

team en de begeleiding de Bayer Arena 

om de Bundesliga- wedstrijd tegen VFL 

Wolfsburg te bekijken.”  

Paris Saint Germain:
,,Voor de tweede keer hebben we een van 

de sterkste jeugdteams uit Frankrijk kun-

nen selecteren. Over het Franse voetbal 

hoef ik weinig te vertellen. Het Franse 

Nationale team met sterren als Zidane en 

Henry, die trouwens nog in de jeugdop-

leiding van deze club heeft gespeeld, is 

op dit moment misschien wel het sterk-

ste team ter wereld. Direct na het vorige 

toernooi gaf men al aan graag weer naar 

Groenlo te willen komen. Dit om de 5e 

plaats van de vorige editie te verbeteren.”

Manchester United:
,,Een regelrecht topteam uit Engeland, re-

gelmatig winnaar van allerlei Europese 

toernooien. Ondanks het feit, dat jeugd-

spelers in Engeland na 1 juni geen wed-

strijden meer mogen spelen, heeft dit 

team toch ingeschreven. Speciaal voor 

het Marveldtoernooi werd bij de Engelse 

Voetbalbond ontheffing gevraagd en 

gekregen. Het team wil de prestatie van 

het vorige jaar, toen ze 7e werden, persé 

verbeteren.”

Glasgow Rangers:
,,Jarenlang hebben we genoten van 

het optreden van de Schotten, zowel 

binnen alsook buiten de lijn. Fantas-

tische discipline, voorbeeldige inzet 

en sportiviteit kenmerken de Schot-

se teams. Het eerste team van deze 

jeugdploeg speelde onlangs weer één 

van de belangrijkste wedstrijden van 

het jaar in Schotland: “the old firm”, 

de wedstrijd tussen de rivalen Celtic 

en Glasgow Rangers. 

Het 12e team is de jeugdploeg van 

Ronald de Boer, Michael Mols, Fer-

nando Ricksen en Jan Wouters, die 

hulptrainer bij het 1e elftal is,……….. 

dus dit jaar niet Celtic, dat reeds 4 

maal heeft deelgenomen……maar 

nieuweling Glasgow Rangers.”

Bröndby Kopenhagen
werd nog aangekondigd maar heeft 

af moeten zeggen (zie verder in dit 

blad pag. 10)

Het voorafgaande werd medege-
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DE MOOISTE SPORT-
VOUWEN VAN DOREEN 
“GUUS” GELINCK:

1 Franziska von Almsick    

  (Duitse zwemster)

2 Fatima Moreira de Melo 

   (Nederlandse hockeyster)

3 Annie Friesinger 

   (Duitse schaatster)

4 Katarina Witt 

   (Duitse kunstschaatster)

5 Gabriela Sabatini 

   (Argentijnse tennisster)

[ D E  5  ]

V.S.V.G.
Vrienden van de 
s.v. “Grol”.
Zondag 25 april 
vanaf 11.00 uur
Voorjaars Fancy 
Fair.
Zoals altijd 
gezellig... mooie 
prijzen en....
we doen het alle-
maal voor de s.v. 
“Grol”.
Komt u ook weer 
????  

Fancy 
 Fair 
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deeld op het eerste echte officiële gezellige samenzijn van de gehele s.v. “Grol” dit jaar. Naar aanleiding van de 

Nieuwjaarsloop, de voormalige Snertloop, is deze Nieuwjaarsreceptie ontstaan en inmiddels niet meer weg te den-

ken op de volle activiteitenkalender van Groenlo’s grootste voetbalvereniging. Met elkaar kon men alvast een toast 

uitbrengen op het nieuwe jaar. Voor een groot aantal aanwezigen was het eerst uitpuffen geblazen na deelname 

aan het Grol-loopfestijn voor jong en oud. Danny Froeling werd voor de derde maal algeheel winnaar en mag de 

ontvangen Theo Nahuisbokaal in zijn bezit houden.   

Lange afstand algeheel:

1. Danny Froeling 

    (winnaar Theo Nahuis bokaal) 

2. Richard Koster 

3. Wouter Scharenborg 

4. Richard Baten 

5. Tim Wekking 

6. Han Hilderink

7. Ronnie Baten 

8. René Wolters 

9. John Ligtenberg 

10. Henk Hoffman 

Lange afstand veteranen:  

1. Olaf Lagas 

2. Marcel Elsinghorst 

3. Bert te Brinke 

4. Gerard Bos 

5. Gerry van Dongeren 

6. Peter Nijland 

Lange afstand A-jeugd:   

1. Sander Nijhoff  

Lange afstand B-Jeugd:  

1. Christian Pillen 

Lange afstand C-jeugd:  

1. Bas Weenink 

Lange afstand D-jeugd:  

1. Tom Meulenbeek

2. Jorrick van Melis 

3. Ricardo te Veluwe 

Korte afstand senioren:  

1. Tom Groot Kormelink 

2. Jeroen van Dalen 

3. Juliën Harbers 

Korte afstand Veteranen:  

1. Walter Vrijdag 

2. Robert Olyslager

3. Gerard Huijskes 

Korte afstand Dames:  

1. Melanie Berendsen 

    (Winnaar Carel Cuppers Bokaal)

2. Carmen Arendsen 

3. Joyce Klein Gunnewiek 

4. Veronique van Lith 

Korte afstand A-jeugd:  

1. Robbin Garstenveld 

2. Gijs Konings 

3. Kees Verheij 

Korte afstand B-jeugd:

1. Bas Huijskes 

   (Winnaar Jan Overkemping Bokaal) 

2. Nick Olyslager

3. Rick Bekkenutte 

Korte afstand C-jeugd:

1. Mirvais Sayed 

2. Wouter Pillen 

3. Rik Meekes

Korte afstand D-jeugd:  

1. Leon Scholten 

    (Winnaar Sijbel-bokaal)

2. Bjorn ter Bogt

3. Joey Pos   

Korte afstand E-jeugd:  

1. Twan Scholten 

2. Wessel Arink

3. Marten Pillen 

Korte afstand F-jeugd:  

1. Hidde Bos

2. Mark Huurneman

3. Gijs Meuleman 

   

Team met grootste deelname: 

Grol C1 en Grol F6

Nieuwjaarsloop s.v. “Grol”

Danny Froeling 

(winnaar 

Theo Nahuis 

bokaal)
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Paashaas 

komt naar 

Den Elshof

Zoals reeds 

enkele tientallen 

jaren gebruikelijk 

vindt ook dit jaar 

weer het traditionele 

eierzoeken plaats op 

sportpark Den Elshof. 

Op 1e Paasdag vanaf 

15.30 uur worden alle 

kinderen van 0 tot en 

met 12 jaar (ook niet 

leden) uitgenodigd 

deel te nemen aan 

dit altijd vrolijke 

gebeuren. Voor alle 

kinderen is er een 

prijsje en na afloop 

is er nog een lekkere 

attentie. Deelname 

is gratis.
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Op 4 juni a.s. is het weer zover, dan begint 

het 15e Internationale Marveldtoernooi! 

Het deelnemersveld voor het aanstaande 

toernooi is intussen rond en er zullen 

zoals hiervoor reeds vermeld opnieuw 

fantastische teams aan het toernooi deel-

nemen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 

is ook de naam genoemd van het team 

van Bröndby uit Denemarken. Dit team 

heeft helaas moeten afzeggen, omdat 

een zestal spelers is opgeroepen voor een 

belangrijke nationale selectiewedstrijd. 

Voor dit team hebben wij in het elftal 

van Partizan Belgrado een fantastische 

vervanger gevonden. Zij zullen wederom 

met een sterk team komen. Bekend is dat 

er zeven spelers in het nationale team 

spelen. Tot op heden is dit team altijd 

bij de laatste vier geëindigd. Voor wat 

betreft het zesde buitenlandse team kun-

nen wij u melden dat het de commissie 

gelukt is om een topper naar Groenlo 

te halen. In het kader van het derde 

lustrum is geprobeerd een topploeg uit 

Spanje of Italië voor het toernooi uit te 

nodigen. Er is met diverse teams contact 

geweest, maar men kon niet komen, on-

dermeer omdat zij of nog competitiever-

plichtingen hebben, de kosten te hoog 

[ D E  M A R V E L D C O M M I S S I E ]

F.C. Barcelona 
komt naar het 
Marveldtoernooi 2004

zijn of omdat zij geen toernooien spelen 

in het buitenland. Uiteindelijk is het de 

commissie gelukt om het team van F.C. 

Barcelona uit te nodigen voor het toer-

nooi. Een prachtig en zeer aansprekend 

team, dat zich tijdens het toernooi met 

een sterk jeugdteam zal presenteren. Vo-

rig jaar werden zij nog winnaar van een 

toernooi in Duitsland. Qua scheidsrech-

ters kunnen wij nog melden dat er dit 

jaar drie zeer talentvolle jonge scheid-

rechters naar ons toernooi zullen komen, 

te weten Serdar Gozubuyuk uit Haarlem, 

Jeroen Sanders uit Doetinchem en Ray-

mond van Meenen uit Rotterdam. Laatst-

genoemde hoopt binnenkort zijn debuut 

in de eredivisie te maken. Tot slot hoopt 

de toernooicommissie dat u allen dit jaar 

weer in grote getalen komt kijken en dat 

wij gezamenlijk kunnen genieten van 

een prachtig en sportief toernooi!

Ajax winnaar Marveldtoernooi 2003

• Afgelopen winter is 

de D-Jeugd wezen 

schaatsen in Enschede, 

waarbij o.a. Bjorn 

Koldewey en Koen 

Bleumink als leider 

meegingen. Bjorn 

vroeg aan Koen of 

hij nog een paar 

hockeyschaatsen 

voor hem had, omdat 

Bjorn dacht dat hij 

daarop ook wel kon 

schaatsen. Zo gezegd, 

zo gedaan…

Eenmaal op de 

ijsbaan aangekomen 

had Koen er al 

enkele rondjes opzit-

ten, maar Bjorn was 

nog steeds aan het 

stuntelen op de baan. 

Toen Koen aan hem 

vroeg wat er aan de 

hand was, zei Bjorn: 

“Ik kan helemaal 

niet schaatsen op 

die rotdingen. Geef 

mij maar hoge 

noren.” Toen Koen 

zijn specialistische 

blik op de schaatsen 

wierp, kwam hij al 

snel tot de conclusie 

van het probleem 

was: Bjorn had nog 

een beschermer 

onder zijn schaats 

zitten. Niet erg slim, 

Bjorn!!! Je laat toch 

ook niet de doos om 

je voetbalschoenen 

zitten???!!!

Tekkels

[VOETBAL EN 
GEZELLIGHEID OP 
KONINGINNETOERNOOI]

GROENLO-Eerst een lekker potje voet-

ballen met vrienden en daarna gezellig 

bij elkaar zitten met een lekker stukje 

live-muziek. Voetbal en gezelligheid zul-

len dan ook de belangrijkste ingrediën-

ten zijn op het Koninginnetoernooi op 

sportpark Den Elshof in Groenlo op (30 

april) Koninginnedag. 

Er wordt 6 tegen 6 gespeeld op een half 

veld met kleine goaltjes. Het is tenslot-

te een vrije dag, dus ook nog een beetje 

,kallem an’, is het credo. Het idee komt 

uit de hoge hoed van sv Grol’s clubhuis-

uitbater Rob Porskamp die het toernooi 

met hare majesteitsnaam dan ook zelf 

organiseert, tezamen met Rob Wilden-

borg. ,,Vorig jaar was het geslaagd, dus 

doen we het dit jaar opnieuw. We ho-

pen dan ook dat het kan uitgroeien tot 

een traditie,” vertelt Porskamp. 

Het toernooi is bestemd voor senioren-

teams, vriendenteams, gelegenheids-

teams etc. Het maakt niet uit. Ook da-

mesteams kunnen inschrijven, maar 

ook teams van buiten Groenlo zijn van 

harte welkom. 

Het gezelligheidstoernooi begint om 

13.30 uur en de live-muziek om 16.00 

uur. 

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 

aan de bar in het clubgebouw van sv 

Grol. 

Een telefoontje is ook genoeg; 

Rob Porskamp 0544-461940

Rob Wildenborg 0544-462914  
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Grol 1 voetbalt tegen Heerenveen
In de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen 2004-2005 zal het eerste team van Grol een vriendschap-

pelijke wedstrijd spelen tegen SC Heerenveen, momenteel de nummer zes op de ranglijst van de Holland 

Casino Eredivisie.

Deze mededeling werd gedaan door Grolvoorzitter Theo Huijs-

kes tijdens zijn traditionele Nieuwjaarstoespraak.

Het Grolbestuur onderhoudt al enkele jaren goede contacten 

met de zeer geliefde betaalde voetbalorganisatie uit het noor-

den van het land. Deze contacten hebben al geleid tot een rond-

leiding van het voltallige Grolbestuur 

in het gezellige Abe Lenstra-stadion in 

Heerenveen met aansluitend een bezoek 

aan een thuiswedstrijd van SC Heeren-

veen. Verder hebben de erg populaire SC 

Heerenveen-voorzitter Riemer van der 

Velde en hoofdtrainer Foppe de Haan 

op uitnodiging van het Grolbestuur al 

een gezamenlijke avond verzorgd voor 

de sponsors van de voetbalverenigingen 

Grol, AZSV, Longa ’30 en Pax.

Zoals inmiddels bekend, neemt de sym-

pathieke 60-jarige hoofdtrainer Foppe 

de Haan aan het eind van dit seizoen 

na negentien jaar afscheid. Hij zal wor-

den opgevolgd door Gert Jan Verbeek, in 

het verleden jeugd- en assistenttrainer 

van SC Heerenveen en de laatste twee 

seizoenen hoofdtrainer van Heracles uit 

Almelo. Foppe de Haan krijgt met ingang 

van het nieuwe seizoen de functie ‘am-

bassadeur’ van SC Heerenveen en gaat hij 

zich in Zeist (KNVB) ontvermen over de 

vaderlandse jeugd onder 21.

Zoals wellicht een aantal van jullie al gehoord heeft, is er 

onlangs bij Anas Amairi, speler van Grol B1, lymfeklier-

kanker geconstateerd. Daar zijn twee varianten van, hij 

heeft de non-Hodgkin variant. Hierbij even een kleine uit-

leg wat dit inhoudt.

Non-Hodgkin 

Men onderscheidt verschillende vormen van kanker van het 

lymfestelsel. De ziekte van Hodgkin is één vorm van kanker 

van het lymfestelsel: een bepaald type lymfekliercellen (lym-

focyten) gaat zich delen zonder dat dit nodig is. Lymfeklieren 

zijn de zuiveringsstations van het lymfestelsel: daarin worden 

ziekteverwekkers, met name bacteriën en virussen, onschade-

lijk gemaakt. Verder worden daar afvalstoffen uit de lymfe gefil-

terd. De lymfeklieren bevinden zich op verschillende plaatsen 

in ons lichaam zoals in de hals, in de oksels, langs de luchtpijp, 

bij de longen, bij de darmen en achter de buikholte, in de bek-

kenstreek en in de liezen. Bij deze groep ziekten gaat het om 

een toename van andere cellen van het lymfestelsel dan bij de 

ziekte van Hodgkin. Daarom spreekt men van non-Hodgkin 

lymfomen (non = niet; lymfomen = gezwellen van het lymfe-

stelsel). Er zijn op dit moment ruim 30 

soorten non-Hodgkin lymfomen bekend. 

Onderling vertonen deze typen vaak dui-

delijke verschillen, wat ook tot uiting komt 

in het ziekteverloop. Daarnaast zijn die 

verschillen van invloed op de behandeling. 

De verscheidenheid aan behandelingen bij 

non-Hodgkin lymfomen is dan ook groter 

dan bij de ziekte van Hodgkin. 

Bij non-Hodgkin lymfomen worden de lym-

feklieren groter door ongeremde celdeling. 

Deze toename van cellen heeft tot gevolg 

dat de lymfocyten niet meer optimaal kun-

nen functioneren. Het lichaam verliest dan 

een deel van zijn afweer tegen virussen en 

bacteriën. Hierdoor ontstaan gemakkelij-

ker infecties.De behandeling, chemothe-

rapie, duurt in eerste instantie drie maan-

den. Daarna krijgt hij nog een hele tijd een 

vervolgbehandeling, mede afhankelijk van 

het genezingsproces.

Overigens is de toezegging van SC Heeren-

veen om een wedstrijd op het sportpark 

‘Den Elshof’ in Groenlo te komen spelen 

mede tot stand gekomen dankzij de in-

breng van Univé Verzekeringen. Deze lan-

delijke verzekeringsmaatschappij is niet 

alleen hoofdsponsor van SC Heerenveen, 

maar ook van de s.v. “Grol”. Naast de be-

hartiging van het hoofdsponsorschap is 

Univé Verzekeringen tevens kledingspon-

sor van zowel SC Heerenveen 1 als Grol 1. 

De datum waarop de wedstrijd zal worden 

gespeeld, moet nog worden vastgesteld.

Anas heeft inmiddels zijn derde 

chemo behandeling ondergaan, hij 

heeft er behoorlijk last van. Hij kan 

alleen vloeibaar voedsel eten, slik-

ken is erg pijnlijk. 

Namens B1 sturen we elke week een 

kaart, maar het is natuurlijk leuk 

als je persoonlijk ook een kaart zou 

sturen om Anas sterkte te wensen!!

De kaart kun je sturen naar:

Anas Amairi

Willem Alexanderhof 11

7141 ZA GROENLO

Alvast bedankt voor de steun na-

mens Anas!

[INGEZONDEN STUK]
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Samen leven en wonen wij in een mooi en tegelijkertijd merkwaardig land. Een land, waarin de voetballerij, niet alleen sportief maar ook maatschap-

pelijk gezien, een vooraanstaande rol vervult. Er gaat immers geen dag voorbij dat er geen voetbal op de tv is te zien of dat er op de tv niet over voetbal 

wordt gepraat. Maar er is natuurlijk meer, veel meer dan voetbal alleen. En dat heeft weer tot gevolg, dat ieder mens en dus ook ik zich dagelijks kan 

amuseren met en kan verbazen over komische maar ook irritante situaties en kleurrijke maar ook betweterige personen. Maar het blijft opvallend, dat 

alles wat met voetbal te maken heeft en dan zeker het totale randgebeuren van deze nog altijd zeer populaire volkssport continue als een soort rode 

draad het nieuws op de tv en op de radio, alsmede in de overige media blijft bepalen.

[ T H E O  H U I J S K E S ]

Bestuur s.v. “Grol” lanceert ‘Elf’ speerpunten !!!

Ook binnen onze eigen sportvereniging 

Grol gaat er eigenlijk geen dag voorbij 

dat er niet iets gebeurt dat om aandacht 

vraagt. Als voorzitter heb ik het al regelma-

tig geroepen en ook geschreven: ‘de Grol’ 

is eigenlijk geen vereniging meer, het is 

een bedrijf. Door de invloed van de heden-

daagse maatschappij zijn wij in een soort 

keurslijf gedrukt, waarin je gewenst of on-

gewenst gedwongen bent of wordt om op 

alle (dagelijkse) zaken in te spelen. Hoefde 

mijn illustere voorganger en tevens grote 

voorbeeld, ere-voorzitter Johan Koehorst, 

zich destijds met name bezig te houden 

met het creëren en in tact houden van 

de echte verenigingssfeer, tegenwoordig 

moet je als bestuurder van vele markten 

thuis zijn. Niet alleen verbaal en schrif-

telijk moet je je mannetje kunnen staan, 

ook op alle mogelijke terreinen wordt 

een stuk inzicht en kennis verwacht. Dit 

laatste komt met name naar voren wan-

neer er regels c.q. voorschriften van niet 

alleen de voetbalbond, maar ook van de 

lokale en landelijke overheid, alsmede 

van andere instanties ten uitvoer moeten 

worden gebracht. Wijlen voorzitter Johan 

Koehorst zal zich waarschijnlijk in zijn 

graf omdraaien wanneer hij geconfron-

teerd zou worden met zaken als strategi-

sche imagoverbetering, mogelijkheden 

Ecotax, instructies hygiënecode, budget-

bewaking, de Flexwet in het kader van 

contractverlengingen, reïntegratiebeleid, 

liberalisering energiemarkt, instructies 

verantwoord alcoholgebruik, invoering 

kostenreducties, verbodsregels op para-

commerciële activiteiten, aanschafperike-

len rond de Ecotik en ga zo maar door.

Maar goed, terug naar de orde van de dag, 

terug naar de orde van dit clubblad. Naast 

de structurele incidentele en periodieke 

(seizoen)werkzaamheden, de uitvoering 

van diverse actiepunten en het nakomen 

van verschillende afspraken, heeft het 

bestuur in de eerste bestuursvergadering 

van dit jaar unaniem een ‘elftal’ speer-

punten voor het jaar 2004 aangenomen. 

In het kader van een goede verenigings-

communicatie lijkt het mij wenselijk om 

voor u als leden van de vereniging niet al-

leen de speerpunten in deze bijdrage op 

te sommen, maar er tevens ook de namen 

van de bestuursleden bij aan te geven, die 

de speerpunten gaan trekken of er hun 

medewerking aan gaan verlenen.

De ‘elf’ speerpunten zijn:

1]  Verenigings- c.q. beleidsplan

 Trekker: Ben Bomers

 Medewerking: Marco Frank en Bob Lebbink

2]  Herstructurering Paramedische Begeleidingsgroep (PMB)

 Trekker: Theo Huijskes

 Medewerking: Ben Bomers en Tonnie Zieverink

3]  Interne communicatie (Website)

 Trekker: Ben Bomers

 Medewerking: Tonnie Zieverink en Marco Frank

4]  Renovatie kleedkamers

 Trekker: Stan Raben

 Medewerking: Hans van Halm en Hans Emaus

5]  Herstructurering opleiding en vorming

 Trekker: Hemmie Oolthuis

 Medewerking: Marco Frank en Hans Emaus

6]  Onderhouds- en investeringsplan

 Trekker: Stan Raben

 Medewerking: Hans van Halm en Tonnie Zieverink

7]  Ledenwerfactie (ondersteunende leden)

 Trekker: René Wolters

 Medewerking: Bob Lebbink en Hemmie Oolthuis

8]  Actie genereren extra gelden 

 (Activiteiten buiten het voetbal om)

 Trekker: Bob Lebbink

 Medewerking: René Wolters en Hans Emaus

9]  Toekomstbeleid trainers

 Trekker: Hemmie Oolthuis

 Medewerking: Marco Frank en Bob Lebbink

10]  Commissie sponsoring

 Trekker: Theo Huijskes

 Medewerking: Tonnie Zieverink en Ben Bomers

11]  Kunstgras

 Trekker: Stan Raben

 Medewerking: Theo Huijskes en Hans van Halm

Tenslotte nog even het volgende. Op 23 fe-

bruari jl. was het exact vijf jaar geleden dat 

het niet alleen akelig donker werd in het 

Oostenrijkse Galtür, maar even later ook in 

ons eigen Groenlo en in het bijzonder bij 

onze sportvereniging Grol. Al tachtig jaar had 

de immense en mede daardoor erg bekende 

bergtop de “Grieskopf” boven het populaire 

skidorp in Tirol geen lawine meer voortge-

bracht. Maar op 23 februari 1999 daalde er 

over een afstand van circa achthonderd me-

ter een immense sneeuwstorm over het dorp 

neer. Ineens werd het angstaanjagend donker 

en dacht iedereen ter plekke aan een soort 

aardbeving, die het einde van de wereld in-

luidde. Die gedachte alleen al zegt voldoende 

over de omvang en de kracht van de lawine, 

die op dezelfde dag een groot gedeelte van 

het wintersportdorp Galtür verwoestte, waar-

bij in totaal 38 mensen het leven verloren, 

waaronder onze plaatsgenoten en onze ei-

gen Grolleden Tonnie, Freek en Job Vaarwerk. 

De verslagenheid als gevolg van dit niet te 

beschrijven drama was niet alleen vijf jaar 

geleden immens groot, maar is altijd immens 

groot gebleven. Een verschrikkelijke tragedie, 

die niet alleen toen maar nog steeds een on-

beschrijflijke impact kent. Als vereniging heb-

ben wij dat van heel dichtbij aan den lijve on-

dervonden. En ook nu na vijf jaar blijven wij 

dat ondervinden en eerlijk gezegd, willen wij 

dat ook niet anders. Want naast Sylvia blijven 

Tonnie, Freek en Job een belangrijk deel van 

onze vereniging vormen. Het is om die reden 

dat wij in gedachten altijd bij onze gestorven 

voetbalvrienden Tonnie, Freek en Job zijn. En 

wat daarbij niet onvermeld mag blijven, is 

het gegeven dat die bijzondere plaats binnen 

de vereniging, die zij met hun drietjes inne-

men, ook toehoort aan al die overige vóór 

of na 23 februari 1999 overleden en tevens 

erg dierbare leden van ‘onze’ sportvereniging 

Grol. Het lijkt mij goed om dit exact vijf jaar 

naar die catastrofe in Galtür nog eens vast te 

leggen in ons eigen verenigingsorgaan .

Uw voorzitter.
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[ G E R R Y  VA N  D O N G E R E N ]

Grol en Carnaval...



Avond wagenbouwers s.v. “Grol” 
lijkt vast item in carnavalscampagne

De grootste vereniging van Groenlo (s.v. 

“Grol”) en de vereniging met de grootste 

,aanhang’ (CV De Knunnekes) hebben 

een soort natuurlijke band met elkaar. 

Beiden nemen een belangrijke plaats in 

in de Groenlose samenleving en beiden 

staan ze voor een stukje gemoedelijk-

heid, gezelligheid en Grolse gastvrij-

heid. Men heeft bovendien (zeker op 

bestuursniveau) een grote waardering 

voor elkaar. Die band is door de jaren 

heen alleen maar hechter geworden, 

niet in de minste plaats door het grote 

aantal hoogheden die De Knunnekes 

uit de Grolvijver visten. Nu is de Grol 

natuurlijk een grote vereniging en is 

de kans natuurlijk sowieso al bijzonder 

groot dat Prins en/of Adjudant wel op 

de een of andere manier iets met s.v. 

“Grol” hebben, maar toch. Ook dit jaar 

weer een blauw-wit tintje aan het Grol-

se carnaval. Zeker met Prins Gerard II 

(Hoenderboom) als ,opperbevelhebber.’ 

Een man van de achtergrond, met vele 

verdiensten voor onze vereniging. Bij 

zijn afscheid als bestuurslid werd hij 

dan ook volkomen terecht benoemd tot 

,Lid van verdienste’. Daarnaast was hij 

de man die de Grol een gezicht gaf met 

een nog steeds bij de tijd zijnd logo en 

ook grote verdiensten had voor uw ei-

gen clubblad. Verder behoort hij alweer 

een groot aantal jaren tot een groep 

steunende leden die onmisbaar zijn 

voor een club, namelijk de sponsoren.

De woensdagavond voor de carnaval 

is het traditiegetrouw feest in de Grol-

kantine. Dan komen Prins en Adjudant 

op audiëntie bij de wagenbouwers van 

s.v. “Grol”. Tenminste, daar is het ooit 

mee begonnen. Tegenwoordig is het een 

echte Grolavond met tal van leuke items, 

waar nog wel steeds de wagenbouwgroep 

van s.v. “Grol” (terecht) centraal staat. 

Zonder hen immers geen feestje. Dit jaar 

zogezegd een bezoek van ons aller Prins 

Gerard II, helaas zonder zijn grieperige 

Adjudant Henk (Brockötter) deze avond. 

Wel aanwezig Elly en Marian, hun bei-

der dames en een afvaardiging van De 

Knunnekes. Gastheer Rob Porskamp 

[ H E N R I  W A L T E R B O S ]

had de kantine sfeervol ingericht. Niet 

aan lange tafels deze keer, maar in een 

kring, met in het midden een vuurkorf 

en enkele bakken bier tussen de aanwe-

zigen. Het deed denken aan de periode 

dat Gerard Hoenderboom actief was als 

wagenbouwer van s.v. “Grol”. Wagenbou-

wen was één van de activiteiten uit zijn 

takenpakket als bestuurslid. Het bestuur 

van s.v. “Grol” hecht er grote waarde aan 

dat de s.v. “Grol” haar gezicht laat zien 

bij grote activiteiten in Groenlo, buiten 

het voetbal om. Carnaval is daar één 

onderdeel van. Dit lukt ieder jaar weer, 

dankzij de grote groep vrijwilligers die er 

vele (gezellige) uren voor over heeft om 

aan die doelstelling te voldoen. 

Toen het Knunnekes-gezelschap die be-

wuste woensdagavond de kantine betrad, 

schalde zoals ieder jaar ook nu weer de 

kraker ,Woar zal mien Prinsken sloapen’ 

uit de speakers. Voorzitter Theo Huijskes 

zorgde voor een hartelijke ontvangst en 

vertelde in zijn openingswoord dat er 

enkele ,spontane’ sprekers voor het voet-

licht zouden treden om hun zegje te doen 

of anderszins. Als eerste waren het Wilko 

(Poortman) en Wally (Henri Walterbos) 

die plaatsnamen achter de microfoon. 

Zij vertelden een aantal anekdotes uit de 

ruim 20-jarige periode dat zij werkten 

aan de carnavalswagen van s.v. “Grol”, 

een groot aantal jaren daarvan onder 

leiding van Gerard Hoenderboom. Iets 

waar zij met veel plezier aan terugden-

ken. ,,Onder Gerard Hoenderboom was 

alles goed georganiseerd en ontzettend 

jofel. Gerard liet mensen in de waarde 

en zowel vaklui als mensen met 2 linker 

handen mochten leuke klusjes doen en 

niet alleen het rotwerk,” vertelde Wilko 

Poortman, die nog steeds deel uit maakt 

van de wagenbouwgroep. ,,Van de aan-

pak en benadering van Gerard toen, 

plukt de Grol nog steeds zijn vruchten.” 

Beiden vertelden over de diverse plekken 

waar de wagen gebouwd werd, of onder-

delen ervan. Bij Welgro werden jarenlang 

complete wagens gebouwd. Verder werd 

er gebouwd in de oude VS-markt en ,Tok 

Tok’, de voormalige houten kantine van 

de Groenlose Tennisclub, toen nog actief 

op Den Elshof.

Wally vertelde nog te weten dat er ,kraam-

geschud’ werd in het huisje van Gerard 

en Elly aan de Winterswijkseweg. ,,Ik zat 

toen met Pol op de arm. Met dochter Ela 

nooit helaas, maar wat niet is kan nog 

komen natuurlijk.” De beide voormalige 

C A R N A V A L    17

Tekkels

•  Denkt het Grolbe-

stuur serieus bezig te 

zijn met een verjon-

ging door te voeren, 

komt penningmeester 

Hans van Halm met 

het bericht dat hij 

opa is geworden.

• Kees Porskamp heeft 

een appartement ge-

kocht in het nieuwe, 

nog te bouwen, ap-

partementencomplex 

De Beltrummerpoort. 

Zijn eigen huis is 

hij al kwijt, onder 

voorwaarde dat hij er 

ruim voor oplevering 

van zijn appartement 

al uit vertrokken is. 

Hij keert zodoende 

voor een tijdje terug 

op het ouderlijk nest. 

De reactie van vader 

Henk willen we u niet 

onthouden; ,,Ik hang 

de vlagge oet,...moar 

dan wal halfstok.”





   19

buutreedners vertelden ook over de zorg 

die echtgenote Elly altijd had voor het 

,personeel’ van Gerard. ,,Iedere laatste za-

terdag kwam ze aan met een schaal pille-

wegge. Dat werd altijd bijzonder gewaar-

deerd.” Als dank daarvoor werd haar nu 

een pillewegge aangeboden. 

,,De carnavalswagens, die Gerard altijd 

zelf uitdacht en tot in detail voorbereidde, 

kregen altijd een dag voor de optocht pas 

de kreet die op de zijkant van de wagen 

geschilderd moest worden,” vertelden 

beide heren. Zaten de meeste bouwers al 

aan het bier, moest Jos Lensink de kreet 

nog op de zijkant schilderen. Enkele oude 

slogans passeerden de revue; ,Gewoon ve-

dan a’t kan’, ,Met ’t gips um de poot’n is 

het skiën kl……’, ,Het geet helemoal mis, 

as zelfs de politie klone is’, ,Met Gunne-

wiek in de stroat wet de gemeente zich 

gin road’, ,Al krie’j de konte nog zo heet, 

de carnaval vergette wi-j neet’, ,Eerst bui-

zen dan verhuizen….’, ,Wat ne ruzie um 

ne simpelen scholenfusie….’, ,Plagge hier, 

plagge doar, weer een veld kloar….’, ,’N 

stuk in de fietse, dikke of buis…..’en ,Het 

is groen en het’. De Prins werd een foto-

collage aangeboden met tal van foto’s uit 

een rijk wagenbouwverleden. Adjudant 

Henk, die het Grolbloed van zijn vader 

Hakse georven heeft, werd via zijn eega 

Marian een ,Rest van het seizoenskaart’ 

aangeboden. 

De groep die Gerard in die tijd onder zijn 

hoede had bestond naast beide sprekers 

uit Grolcoryfeeën als Jos ,Jozo’ Lensink,  

Gerry van Dongeren, Hans Emaus, Ton-

nie ,Fut’ Vaarwerk, Jos Nijland, Erik ,Pipo’ 

Wiegerinck, Leo Garstenveld en Maris 

Flikweert. 

Van deze groep waren enkele oudge-

dienden aanwezig. Jos Lensink bracht 

nog een serenade aan de Prins, door zijn 

beide winnende carnavalsschlagers te 

zingen, ,het Zafantenlied’ en de ,Groeten 

van Annelies’. Zo enthousiast als in een 

vol Ahoy kreeg hij de handjes op elkaar 

van de enkele tientallen aanwezigen.

Als eregast was Leo Wellink deze avond 

aanwezig. De schoonvader van (ex) Grol-

voetballers Peter te Focht en Marcel Ter-

haerdt was bij Welgro altijd een belang-

rijke schakel. Er kon voor veel hand -en 

spandiensten altijd een beroep op hem 

gedaan worden. Hij was altijd bijzonder 

gastvrij en hield wel van gezelligheid 

in die jaren. Ieder jaar weer vertolkte 

hij zijn ,Winie, winie, winie’. Hij zorgde 

onder het pilsje altijd voor een stukje 

worst of kaas. Ook deze avond had hij 

als waardering voor Prins Gerard enkele 

droge worsten meegebracht. Dat de waar-

dering er voor Leo Wellink nog steeds is 

bij de Stadsprins, liet hij blijken door Leo 

te onderscheiden als dank voor de vele 

prachtige jaren. 

Namens de wagenbouwers van s.v. “Grol” 

was het Rob Oude Luttikhuis die een 

buut bracht als landmeter en dat hij 

met de aanstaande herindeling nogal 

het nodige meemaakte. Wederom een 

Groltalent dat rijp is voor het heilige der 

heilige; de Knunnekes-nöhletonne. Het 

hoogtepunt van de avond zat in de staart. 

Gerard Hoenderboom werd onderschei-

den met een unieke Grolspeld, bestemd 

voor leden die de band tussen het Grolse 

carnaval en s.v. “Grol” in hun hoedanig-

heid als Prins of Adjudant lijfelijk weer-

geven; een voetbal met daarop een steek, 

uitgevoerd in zilver en blank goud. Een 

onderscheiding om met trots te dragen, 

weet de schrijver dezes uit eigen erva-

ring. Prins Gerard gaf in zijn dankwoord 

aan bijzonder trots te zijn op het speldje, 

dat nog maar weinigen voor hem uitge-

reikt kregen. Zoals ook inmiddels ieder 

Al geruime tijd loopt het bestuur van de sportvereniging Grol met het idee 

om een verenigingsbibliotheek op te zetten en in te richten. Vanwege an-

dere drukke werkzaamheden, heeft de uitvoering van dit idee nooit een 

hoge prioriteit gekregen. Toch is er door het bestuur onlangs besloten om 

hiertoe op korte termijn in ieder geval een eerste aanzet te geven. 

De vereniging, opgericht op 18 september 1918, kan alleen al vanwege het 

inmiddels bijna 86-jarige bestaan putten uit een bijzonder rijke en tevens 

boeiende historie. Mede daarom is er her en der erg veel en tegelijkertijd 

erg waardevol materiaal voorhanden, dat eigenlijk meer dan de moeite 

waard is om niet alleen voor nu, maar ook voor later te worden samenge-

bundeld en te worden opgeslagen in een verenigingsbibliotheek. 

Om een en ander vorm en inhoud te kunnen geven, zal er eerst naar 

de haalbaarheid van het idee gekeken dienen te worden om vervol-

gens aandacht te besteden aan zaken als belangstelling, medewerking, 

ruimte e.d.

Daarom wordt er langs deze weg aan de leden een stukje medewerking 

gevraagd. 

Wie heeft er belangstelling om geheel vrijwillig mee te werken aan het 

opzetten en het inrichten van een verenigingsbibliotheek en/of wie is er 

bereid zijn of haar materiaal hiervoor belangeloos beschikbaar te stellen?

Het is de bedoeling om in eerste instantie een start te maken met de 

volgende zaken:

• De inrichting van een compleet verenigingsarchief

• De verzameling van allerhande fotomateriaal

• De verzameling van voorhanden zijnde videobanden

• De verzameling van alle mogelijke krantenartikelen, 

   plakboeken e.d.

• Andere naar aanleiding van deze publicatie naar voren 

   gebrachte suggesties

Zij die ideeën hebben over het hierboven omschreven initiatief en/of be-

reid zijn hieraan een stukje medewerking te willen verlenen, kunnen zich 

in verbinding stellen met:

Theo Huijskes (voorzitter)

Jan Steenstraat 25,   7141 XH Groenlo

Telefoon: 0544-461887,     

Email: theo.huijskes@planet.nl

Medewerking gevraagd voor 
de opzet en de inrichting van 
een verenigingsbibliotheek

jaar het geval is, werd een lid van de wagenbouwgroep van s.v. 

“Grol” onderscheiden voor zijn grote verdiensten voor de Grol-

wagen. Dit maal viel de beurt aan Leo Garstenveld. Het bleef 

daarna nog lang gezellig deze avond. Een avond waarin de band 

tussen de Grol en De Knunnekes wederom verstevigd werd.

Ondanks het feit dat diverse bezoekers deze avond geen glimp 

zagen van de Grolwagen, werd s.v. “Grol” de glorieuze winnaar 

van de grote carnavalsoptocht. De wisselbeker werd door Prins 

en Adjudant op carnavalszondag uitgereikt aan s.v. “Grol”. De 

derde achtereenvolgende keer, wat betekent dat de wisselbe-

ker in het bezit blijft van s.v. “Grol”. Een felicitatie waard!!!
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Daar kom je wel achter als je, zoals ik, enkele uurtjes met Gerrit Boevink over zijn 

zaak Enorm- Profnorm Huijskes-Boevink aan het babbelen bent. Het is geen kinder-

achtige onderneming, waar het simpel verkopen is van schroefjes en moertjes. Nee, 

het bedrijf dat sinds 1923 al bestaat, heeft heel wat in zijn mars.

[ R E N É  W O L T E R S ]

ENORM WAT EEN ZAAK……

Geschiedenis
Zoals gezegd, is het bedrijf Huijskes reeds 

in 1923 opgericht. De opa en oma van Ger-

rit’s vrouw Cuni zijn begonnen met een 

winkel en smederij aan de Nieuwestraat. 

In 1962 werd het bedrijf overgenomen 

door de vader en moeder van Cuni, Johan 

en Corrie Huijskes. Destijds was er een ge-

weldige opleving in de agrarische sector, 

zodat Johan en Corrie besloten even ver-

derop aan de Nieuwestraat een construc-

tiewerkplaats te bouwen. Door de opkomst 

van de “Doe het zelver”, nam de winkel 

steeds meer de overhand en moest er uit-

gebreid worden. Eind jaren ‘70 hebben ze 

daarom de voormalige PTT centrale erbij 

gehuurd. Gerrit Boevink trouwde in 1978 

met Cuni en verhuisde van Eibergen naar 

Groenlo. Een mooie gelegenheid om op de 

vrije zaterdagmiddag te helpen in de win-

kel. Dat beviel Gerrit blijkbaar goed, want 

vanaf 1988 ging hij fulltime in de winkel 

aan het werk. Het gehuurde PTT gebouw 

was inmiddels gekocht en de winkel werd 

heringericht. Om het bedrijf verder te 

laten ontwikkelen, volgde Gerrit verschil-

lende verkoopcursussen. Dit wierp al snel 

zijn vruchten af, zodat het nodig was om 

de winkel te verbouwen en uit te breiden. 

De oppervlakte van het geheel werd maar 

liefst 3x zo groot. Het klantenbestand bleef 

zich uitbreiden en daarmee groeide de om-

zet gestaag. Ruimtegebrek en parkeergele-

genheid werden het volgende probleem. 

Daarom werd in 1995 besloten, toen Ger-

rit en Cuni de zaak geheel overnamen, op 

zoek te gaan naar een ander bedrijfspand. 

Enkele jaren later kon de bouw van start 

gaan van het bedrijfspand op de Brande-

mate. Het nieuwe pand, met een totale op-

pervlakte van 1.600 vierkante meter, werd 

in mei 2000 geopend. 

Heden
Inmiddels zitten Gerrit en Cuni samen 

met hun 7 medewerkers al weer 4 jaar 

op deze plek. Huijskes-Boevink heeft de 

winkelformules Enorm, Profnorm en 

Lockmaster onderdak. Enorm is de afde-

ling voor de particuliere doe het zelver. 

De Profnorm afdeling is voor de bedrijfs-

matige klanten. Bij Enorm en Profnorm 

kan men terecht voor ijzerwaren, ge-

reedschappen, machines, tuinartikelen, 

etc. De formule Lockmaster is bij minder 

mensen bekend. Deze afdeling zorgt voor 

advisering, verkoop en eventuele mon-

tage van beveiligingsartikelen voor in 

en om de woning. Als enig bedrijf in de 

omgeving bezit Huijskes-Boevink het “Er-

kend politiekeurmerk”. Hiermee wordt 

aangetoond dat Huijskes-Boevink een ge-

degen advies geeft en de juiste materialen 

levert met betrekking tot het beveiligen 

van de woning.

3e van Nederland
Vorig jaar is de zaak van Gerrit en Cuni 

als derde geëindigd op de ranglijst van 

beste Enorm zaken. In deze wedstrijd wer-

den alle 110 Enorm zaken in Nederland 

getest op klantvriendelijkheid, techni-

sche kennis, de uitstraling en verzorging 

van de zaak. Daarnaast werden ze enkele 

keren door een “mistery guest” bezocht. 

Uiteindelijk moesten ze twee andere 

Enorm-zaken voor laten gaan. Maar als 

derde eindigen met concurrentie van 109 

anderen, is natuurlijk een knappe presta-

tie te noemen.

Om de zaak op een dergelijk hoog niveau 

te blijven houden, wordt er constant ge-

investeerd in de werknemers, machines, 

automatisering en het pand. Zo worden 

er regelmatig cursussen gevolgd door 

de werknemers om de kennis op peil te 

houden. Daarnaast is er een constante 

uitbreiding van het assortiment, want 

“nee” verkopen doen ze liever niet. Die 

uitbreiding van het assortiment betekent, 

dat  binnenkort de vide bovenin de zaak 

bij het verkoopgedeelte aangetrokken zal 

worden. 

Sport
De 48-jarige Gerrit heeft vroeger bij de 

Eibergse Boys/Sportclub Eibergen gevoet-

bald. Blijkbaar was hij geen onaardige 

voetballer, want hij heeft met de geselec-

teerde jeugd mee mogen spelen. Toen hij 

26 jaar geleden in Groenlo kwam wonen, 

heeft hij enkele jaren bij de s.v. “Grol” ge-

voetbald; een jaar in het tweede en enkele 

jaren in het derde elftal. De drukte van 

de zaak, een knieblessure en drie doch-

ters die ook de aandacht van vader nodig 

hebben, zorgden ervoor dat hij een streep 

moest zetten onder zijn voetballoopbaan. 

Momenteel houdt Gerrit zijn conditie op 

peil met een wekelijks partijtje tennis.

Sponsoring
Zoals elke sponsor, groot of klein, is ook 

Huijskes-Boevink een zeer belangrijke 

sponsor voor de s.v. “Grol”. Ze hebben een 

reclamebord langs het hoofdveld, een ad-

vertentie in het clubblad, zijn sponsor van 

de VSVG evenementen en van het Marveld 

toernooi. Daarnaast komt het regelma-

tig voor dat de woensdaggroep gebruik 

maakt van de verschillende machines in 

de werkplaats van Huijskes-Boevink. Over 

en weer is er een erg prettige samenwer-

king vertelt Gerrit. Het is een kwestie van 

leven en laten leven en dat wordt door 

beide partijen zeer goed nagestreefd. 

Gerrit Boevink:

“Over en weer is 

er een erg pret-

tige samenwer-

king. Het is een 

kwestie van 

leven en laten 

leven.”
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SPELER VAN HET KWARTAAL:
Naam:   Barend Soer

Geb. Datum:  31-05-‘97

Lid van Grol sedert:  begin 2004

Speler van team:  (F-) minipupillen, onder leiding van 

  Max de Vries

School:  Openbare basisschool het Palet

Leukste bezigheid op school:  met blokken spelen en buiten spelen in de pauze

Minst leuke bezigheid:  rekenen

Hobby’s:  voetballen, knutselen: zeilboten en hoedjes

Leukste speelgoed:  blokken en elektrische treinen

Goede eigenschap:  volgens moeder is Barend altijd vrolijk

Slechte eigenschap:  het achtervolgen van zijn zussen

Lievelingseten:  pannenkoeken met stroop

Hekel aan:  (hoe kan het anders??) spruitjes

Favoriete TV programma:  tekenfilms en Sesamstraat

Favoriete muziek:  schlagermuziek, vanwege de trommels

Favoriete voetbalclub:  s.v. “Grol”

Favoriete trainer:  Max de Vries (bij gebrek aan meerdere trainers)

Mooiste voetbalmoment:  de verjaardag bij Max waar een zakje chips 

  ontplofte en het maken van een doelpunt

Liefste huisdier:  hun hondje Coco, een Malteser leeuwtje

Grootste wens:  om een keer met Anne-Sophie naar een 

  onbewoond eiland te gaan

Favoriete drinken:  cola

Favoriete spel:  “hondje waf” (een moderne variant van 

  ganzenbord) en “eitje leggen” (een balspel met  

  een tennisbal)

Favoriete kleding:  lange broek en t-shirtje

Leukste vriendje:  Thomas ten Velde

Mooiste vakantie:  skivakantie in Oostenrijk

Mooiste vrouw van de wereld:  Anne-Sophie

Met wie zou je wel willen trouwen: Anne-Sophie

Leukste moment van je Leven:  “Dat ik na het behalen van mijn zwemdiploma A  

  en B bij de s.v. “Grol” mocht gaan voetballen”.

Wat vind je van de s.v. “Grol”:  “Erg leuk, er zijn veel aardige mensen en ik vind  

  het erg leuk om te kunnen trainen, maar dan wel  

  buiten, want binnen vind ik niks aan”.

[ G A S T S C H R I J V E R  P E T E R  VA N  D A L E N ]

BESTE VOETBALLERS
VAN HENK TEN BARGE:
- Abe Lenstra

- Faas Wilkes

- Eddy Pieters Graafland

- Rinus Israel

- Willem van Hanegem

[ D E  5  ]

Tekkels

• Pelle Walterbos van 

Grol F-8 keek niet bij-

zonder tevreden terug 

op het debuut van 

het team waarin hij 

sinds kort speelt. Het 

team van coach/papa 

Wally en de zusjes 

Sanne en Marieke 

Rots verloor de eerste 

competitiewedstrijd 

tegen AZSV F-7 in 

Aalten, met 15 - 0. Na 

af loop was de pijn 

snel geleden, maar 

‘s avonds was het 

broertje Ole (uit de 

zatermorgen F-pupil-

lengroep) die tijdens 

het gezamenlijk 

spelen met de LEGO 

zijn broer vroeg hoe 

oud die meisjes dan 

wel niet waren ge-

weest waar Pelle met 

15-0 van verloren 

had. ,,20 jaar,” zei 

Pelle direct. ,,Dat kan 

nooit,” reageerde 

Ole fel. ,,Okay,” zegt 

Pelle, ,,D’r was d’r 

eentje 6 jaar.”
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Bijna een jaar geleden kon u in een uitgave van dit clubblad onder dezelfde kop, een 

interview lezen met twee jeugdige talenten van de s.v. “Grol”. De eerste had net zijn 

eerste seizoen erop zitten en de ander stond voor zijn eerste voorbereiding op een 

seizoen in de senioren. Inmiddels hebben beide spelers een vaste plaats verworven 

in onze hoofdmacht. Samen met nog een aantal jonge spelers wordt dit de basis van 

de nabije toekomst! In dit kader belichten we in deze editie eens een heel elftal dat 

zich ontwikkelt tot de basis van de toekomst. Ik heb het B1 elftal van de jaargang 

2003 – 2004 eens van dichtbij gevolgd. In de voetballerij leeft men toch al te vaak bij 

de dag, dus ging ik twee weken op pad met de jongens van B1.

[ S A N D E R  VA N  B E C K H O V E N ]

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst!

In deze voetbal trilogie, speelt B1 een 

aantal zeer belangrijke wedstrijden in 

hun race om het kampioenschap in de 

Hoofdklasse B1. Een blik op de stand na 

14 wedstrijdronden leert mij dat Grol 

strijdt om het kampioenschap met illus-

tere clubs als ENSCHEDESE BOYS en NEO. 

Uitgangspositie voor de wedstrijd in en 

tegen ENSCHEDESE BOYS is, dat Grol een 

voorsprong verdedigt van respectievelijk 

4 en 5 punten, waarbij tevens een wed-

strijd minder is gespeeld (zie kader).

De wedstrijd wordt gespeeld op een door-

deweekse donderdag in een steenkoude 

ambiance. Nadat er op diverse locaties 

in Oost Nederland spelers opgepikt zijn, 

wordt er een prestatie verwacht na een 

zware dag op school. Dat een schooldag 

heftig kan zijn blijkt wel uit het afvallen 

van keeper Djordi, die tijdens de gymles 

geblesseerd raakte. De trainer wordt dus 

aangesproken op een flinke dosis creativi-

teit. Dat het hieraan niet ontbreekt blijkt 

wel uit de oplossing die gekozen wordt. 

Het doel wordt deze wedstrijd verdedigd 

door de kleinste man van B1; Christian 

Pillen. Het elftal wordt traditioneel met 

een offensieve gedachte het veld in ge-

stuurd. De manschappen van trainer Mike 

Peeters, leider William Krabbenborg en 

grensrechter Tom klein Zeggelink, starten 

in een aanvallende 3-4-3 formatie, waarin 

de technische bagage en balcirculatie het 

moeten winnen van de fysieke overmacht 

van de tegenstander. Het elftal begint ook 

voortvarend aan de wedstrijd en komt 

enkele malen gevaarlijk door via de flan-

ken. Doordat Christian geen moeite heeft 

met de terugspeelballen op het hobbelige 

veld, kan Enschede geen druk naar voren 

zetten. Helaas wordt de overmacht niet 

uitgedrukt in doelpunten en een oude 

voetbalwet leert 

ons dan dat de 

goal aan de an-

dere kant valt. 

Prompt wordt 

de bal voor het 

doel geslingerd 

en schiet de 

Boys speler de 

bal tegen de touwen, 1-0!! Hierna hangen 

de kopjes van Grol opvallend naar bene-

den. Enschede ruikt bloed en dwingt Grol 

te verdedigen. Net een spel factor die de 

Grolmensen minder goed beheersen. 

Uiteindelijk is de 2-0 ruststand niet ver-

rassend. Na de pauze komt Grol gemoti-

veerd uit de kleedkamer. De voorwaartse 

drive van het eerste wedstrijddeel wordt 

weer opgepakt en resulteert in een aantal 

kansen. In de 55e minuut denkt Grol te 

scoren, maar de scheids keurt het doel-

punt af wegens aanvallen van de keeper. 

Echt scherp zijn de voorwaartsen niet, 

zodat er slechts middels een schitterend 

afstandschot van Rick tegen gescoord kan 

worden. Na deze treffer ebben de krach-

ten weg en scoort Enschedese Boys in de 

laatste minuut nogmaals. Na 80 minuten 

zal er een teleurstellende 3-1 nederlaag op 

het scorebord prijken. 

Enkele dagen later moet er tegen VOGIDO 

B1 gestreden worden. Dat dit een lastige 

klus wordt is duidelijk, aangezien Grol 

in de uitwedstrijd tegen een zeldzame 

nederlaag is aangelopen. Tevens was het 

natuurlijk noodzaak om de wrange na-

smaak van de vorige wedstrijd vakkundig 

weg te poetsen. Helaas waren er een drie-

tal blessures, waardoor de basis opstelling 

aan verandering onderhevig was. Zoals zo 

vaak in het voetbal, wordt het wegvallen 

van een aantal basiskrachten gecompen-

seerd door een geweldige wedstrijdinstel-

ling. Ook dit keer kwam deze voetbalwijs-

heid uit. Een messcherp Grol begon aan 

de wedstrijd die een rommelig begin 

kende. Christan zorgde voor de wedstrijd-

opening, door binnen twintig minuten 

tweemaal te scoren. Hierna wordt VOGI-

DO overlopen door een golf van aanvallen, 

waarin een uitstekende passing en veel 

beweging voor legio kansen zorgt. Verde-

digend werd nu ook niets weggegeven en 

een ruststand van 4-0 prijkte op het score-

bord na doelpunten van Lennard en Rick. 

De tweede helft is slechts een formaliteit, 

toch blijft Grol swingen. De stand wordt 

naar enorme hoogte gebracht door Ro-

nald (2x), wederom Lennard, Bart en Rik. 

Eindstand derhalve 9-0 en het volgende 

karwei wacht.

G W GL V P DPV DPT

1 Grol B1 13 10 1 2 31 45 21

2 Enschedese Boys B1 14 8 3 3 27 42 23

3 NEO B1 14 8 2 4 26 25 23

Dat een school-

dag heftig kan 

zijn blijkt wel 

uit het afval-

len van keeper 

Djordi, die tij-

dens de gymles 

geblesseerd 

raakte.
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De uitwedstrijd naar QUICK’20 staat op 

het programma. De tegenstander uit 

Oldenzaal staat weliswaar op een elfde 

positie, maar traditioneel heeft Grol 

moeite met laaggeklasseerde ploegen. 

Tevens is de verdediging van QUICK stug 

te noemen gezien het geringe aantal te-

gendoelpunten dat geïncasseerd is. Het 

devies van de trainer luidt dan ook om 

goed geconcentreerd aan de wedstrijd te 

beginnen, en middels vroege doelpunten 

de wedstrijd in een vroegtijdig stadium 

te beslissen. Ondanks de straffe en gure 

wind begint Grol voortvarend. De 0-1 

wordt na tien minuten door Bart op het 

kunstgrasveld binnen geschoten. Hierna 

valt Grol echter ver terug. De kans op de 

0-2 wordt niet benut en de wedstrijd zakt 

naar een bedroevend peil. Uit de enige 

kans van QUICK wordt de ruststand dan 

ook 1-1. In de rust werd de hele groep 

aangesproken op het bedenkelijke peil 

van de eerste helft. De tweede helft werd 

er echter niet beter gevoetbald en de wed-

strijd leek zich naar het einde te kruipen, 

totdat een woordenwisseling tussen Len-

nard en de scheidsrechter uitmondt in 

een rode kaart! Het resterende tiental 

leek zich echter op te trekken aan de 

ondertal situatie en wederom kon men 

getuige zijn van een voetbalwet bij uit-

stek. De tien spelers van Grol deden een 

stapje extra en er werden weer kansen 

gecreëerd. Dat de keeper van QUICK een 

“Kahn”achtige blunder in het vooruit-

zicht had, kon nog niemand vermoeden. 

Gelukkig werd dit tien minuten voor 

tijd wel bewaarheid en viel het “schotje” 

van Nick binnen. Natuurlijk probeerde 

QUICK uit alle macht de overtal situatie 

uit te buiten en Grol kwam nog behoor-

lijk onder druk. Phillippe moet nog een 

bal van de lijn trappen maar de overwin-

ning wordt voor de poorten van de hel 

weggesleept.

Conclusie na twee weken Grol B1 is dat 

de voorsprong op ENSCHEDESE BOYS 

is vergroot tot 7 punten, terwijl NEO 8 

punten achter staat met één wedstrijd 

minder gespeeld. Kortom, het kampi-

oenschap is geheel in eigen hand van de 

manschappen van Mike Peeters.

Ook na deze twee weken jeugdvoetbal, 

zie ik de toekomst van Grol met ver-

trouwen tegemoet. Een ploeg die fris en 

aanvallend voetbal op de mat durft te 

brengen en een staf die het beste in deze 

jongens naar boven haalt. Natuurlijk zijn 

er nog vele factoren die bepalen of je het 

als senioren speler ver gaat schoppen, 

maar de basis elementen techniek en in-

zicht moeten in deze fase van de ontwik-

keling voorrang krijgen. Fysiek en kracht 

kan nu eenmaal op latere leeftijd eenvou-

diger opgepikt worden dan de technische 

basis. Juist deze basis is bij enkele spelers 

van deze lichting positief opgevallen. 

Samen met een aantal onverzettelijke 

persoonlijkheden groeit hier iets moois 

en om de beroemde woorden van Theo 

Reitsma na de gewonnen EK finale in ’88 

te herhalen:

“Jaha, dit is een mooi stel hoor!!”
 
Selectie Grol B1 jaargang 2003 – 2004: 

(kampioensfoto volgt in een later club-

blad!?!)

Djordi te Nijenhuis, Tim Geerdink, Chris 

Schlattman, Niels Holkenborg, Sander 

klein Gunnewiek, Philippe Rasquin, Rick 

Bekkenutte, Ronald Wagendorp, Chris-

tian Pillen, Lennard Walterbos, Bart Pors-

kamp, Roderick Rasquin, Nick Olyslager, 

Rik van Dongeren, Anas Amairi

Rapport van de trainer:
“Het grote pluspunt van dit team is dat 

het een soort vriendengroep is. De sfeer 

is uitstekend en elke speler wil graag be-

ter worden. Voor een trainer is er niets 

beter dan zo’n basis. Als spelers er ple-

zier in hebben en ze willen graag, zie je 

ook dat ze dingen snel oppakken. Dat is 

eigenlijk het verhaal van dit seizoen. 

De 6 1e jaars spelers ontwikkelen zich 

erg goed, het is genieten als Roderick 

en Ronald het op hun heupen hebben. 

Daarnaast zie je dat de 2e jaars spelers 

zich goed ontwikkelen. Voor hen is het 

belangrijk dat ze het voortouw nemen 

in het team, zowel binnen als buiten het 

veld. Dit gaat de ene keer beter dan de 

andere keer, maar er zit duidelijk een 

vooruitgang in. Zeker bij de betere voet-

ballers, Christian Pillen, Lennard Walter-

bos en Rick Bekkenutte. Zij pakken dit 

goed op. Christian en Lennard zijn zelfs 

al uitgenodigd door de hoofdtrainer om 

een wedstrijd met Onder 21 te spelen.

Een minpunt is dat we in uitwedstrijden 

onze punten laten liggen en voetballend 

minder zijn dan thuis. 

In sommige thuiswedstrijden spelen we 

de pannen van het dak, (met uitslagen 

als 7 – 1, 9 – 0, 8 – 2, 6 – 2; 10 thuiswedstrij-

den gespeeld, 30 punten, 47 goals voor 

en 11 tegen). Andere thuiswedstrijden 

winnen we op mentaliteit en vechtlust, 

terugkomend van een achterstand.

In uitwedstrijden kunnen we dat een 

stuk moeilijker laten zien; als het voet-

ballend niet loopt en/of we komen 

achter, gaan de kopjes te snel naar be-

neden. Aangezien we van de 5 te spelen 

wedstrijden er nog 4 uit moeten, zal dit 

hopelijk niet tot problemen leiden voor 

het kampioenschap (5 punten voor op 

NEO, moeten we 10 april heen). Als we 

maar gewoon gaan voetballen, dan zijn 

we niet te stoppen!!”

Het kampioen-

schap is geheel 

in eigen hand 

van de man-

schappen van 

Mike Peeters.

Tekkels

• Tijdens de traditio-

nele Oudejaarsborrel 

in het clubcafé van 

het sportpark ‘Den 

Elshof’ vraagt Freddy 

te Veluwe aan zijn 

vrienden van de 

groep De Zorro’s:

‘Is die Oolthuis nog 

altijd trainer van Vios 

uit Beltrum?’
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28 F r a n s  H e m i n g

Zoals u elders in dit clubblad heeft kunnen lezen, is Frans Heming met ingang van 

1 januari jl. de nieuwe jeugdsecretaris van onze sportvereniging s.v. “Grol”. Voor ons 

reden temeer om hem eens te verblijden met een bezoekje, om zodoende meer te 

weten te komen over de persoon Frans Heming en wat hem zoal bezighoudt. Stond 

er in het laatste clubblad van afgelopen jaar een verhaal over een elftalfoto uit de 

eregallerij van de kantine s.v. “Grol”, met Ronnie Baten, heel toevallig staat de hoofd-

persoon van dit verhaal daar ook op. Een goede lichting schijnbaar, iets dat de man-

nelijke helft van het interviewduo beamen kan. Hij was dat jaar tweede keeper van 

de A selectie, maar werd evenals toenmalige stervoetballer Jos Wientjes vanwege 

disciplinaire maatregelen niet uitgenodigd voor het bewuste kiekje.

Frans was medegedeeld dat het interview ongeveer een uur in beslag zou nemen, 

maar zoals wel vaker in het leven; “niets is wat het lijkt te zijn”.

[ H E N R I  W A L T E R B O S  E N  M A R I E K E  S C H U T ]

Oude liefde roest niet:
Frans Heming maakt rentree in jeugdbestuur

Frans was van-

wege zijn klas-

sieke O-benen, 

jarenlang een 

dankbare te-

genstander om 

,een poortje’ bij 

te oefenen.

De woonkamer van de familie Heming 

inlopend, lijkt het alsof we de woonkamer 

van Wibi Soerjadi betreden. Een grote 

zwarte glimmende piano met daarnaast 

een keyboard. Op onze vraag wie van het 

gezin Heming zo muzikaal is, antwoordt 

Hetty, de vrouw des huizes, bescheiden 

(bijna schuldig) dat zij degene is die piano 

speelt. We geloven haar, ook al lacht ze 

wanneer ze dat vertelt. We vragen echter 

geen demonstratie. Frans zelf zou graag de 

gitaar of saxofoon willen bespelen, bekent 

hij. Het is er echter nooit van gekomen. 

Een gelukje voor de buren wellicht. Hij 

heeft een aantal gitaarlessen gehad en 

daar bleef het bij. Of dit stoppen een vrij-

willige keus was of op aanraden van zijn 

docent, zijn we vergeten te vragen. ,,Hij 

speelde telkens alleen maar een deel van 

,Twee perfecte handen’ van De Gracht,” vult 

Hetty aan. Die perfecte handen valt nog 

te betwijfelen dus. Over muziek pratend 

door drie generatiegenoten en Marieke 

dus, lijkt er toch wel een beetje heimwee 

naar de muziek van ,vroeger’ te zijn.  “De 

muziek die vroeger gemaakt werd is toch 

beter dan die ‘trance’muziek van nu”, zo 

vertelt Frans. Wel ontstaat er tijdens het in-

terview het idee een soort van (als je maar 

voor) Grolband op te richten, die alleen 

maar gezellige en ouderwetse rockmuziek 

speelt. Net als wij, zullen onze dromen ook 

wel oud worden. De 42-jaar jonge Frans 

vertelt een uiteenlopende muzieksmaak te 

hebben; zo houdt hij onder meer van de 

muziek van Ruth Jacott, De Dijk, Normaal 

(vroeger), maar ook van pianomuziek. Ook 

luistert hij graag naar Radio 2. 

Jeugdjaren
Het interview komt pas echt een beetje 

op gang na twee koppen koffie met appel-

flap en een aflevering van ,Goede Tijden, 

Slechte tijden’ en ,Flodder’. Zoon Tom zit 

rustig voor de dichte open haard met een 

vriendje te spelen en zoon Bas komt wat 

later thuis en schiet al snel naar boven 

toe.

Beiden voetballen bij s.v. “Grol”, zoals 

Frans ook ooit begon. Hij vertelt op ne-

gen –of tienjarige leeftijd begonnen te 

zijn met voetballen, in het aspiranten B 

team (tegenwoordig de E-jeugd) onder 

leiding van Toon Hartman. In dit team 

speelden onder andere Geert-Jan Stok-

kers, Bert te Brinke, Edwin Bosman, Joost 

Adema, Peter Hulzinck, de broers Eric en 

Ronnie Baten en Peter Huijskes. Hij weet 

zich bovendien nog enkele jeugdkampen 

te herinneren waar hij goede herinnerin-

gen aan bewaart en dat er op één van die 

kampen ooit team was met de naam Al-

WiCeKoPaHaCel, een teamnaam met ach-

tereenvolgens de beginletters van de voor-

namen van de jongens uit het team. Dat 

was tevens het kamp waarvan nog steeds 

wel eens over de act gesproken wordt tus-

sen Paul Lensink en Louis ,Truusje’ Meu-

lenbeek.

Na de D-klasse heeft Frans respectieve-

lijk twee jaar in de C1, een jaar in de 

B1 en drie jaar in de A-selectie van Grol 

gevoetbald. Toen Frans zelf nog in de A 

voetbalde – dit was in 1978 – was hij ook 

reeds jeugdleider bij de s.v. “Grol”. Als we 

hem vragen wat en wie hem uit die tijd 

is bijgebleven, antwoordt Frans zonder 

aarzelen: “Berend-Jan Blanken en Walter 

ter Bogt”. Frans vertelt dat de twee (toen 

nog) knapen altijd als laatste onder de 

douche stonden. Een keer schoten de bei-

de jongens een zeepbakje van de muur 

in de doucheruimte. Om één en ander 

te verdoezelen, verstopten ze het bakje 

toen in de wc-pot. Toen Frans hier lucht 

van kreeg, sommeerde hij de jongens 

het zeepbakje weer tevoorschijn te tove-

ren, anders zou de toenmalige voorzit-

ter van de s.v. “Grol”, wijlen Henk Stok-

kers, ingelicht worden over het voorval. 

De jongens wisten toen niet hoe snel ze 

met hun handen in de wc-pot moesten 

graaien om het zeepbakje eruit te vis-

sen.” Frans grinnikt inwendig, als hij 

weer terugdenkt aan dit verhaal. 

Toen Frans vervolgens doorstroomde 

naar de senioren en daar voetbalde in 

het tweede, onder leiding van hoofdtrai-



ner Chris te Winkel, moest hij in 1984 

onder het mes voor een meniscusopera-

tie. Later werd hij wederom geopereerd; 

aan zijn knie en rug. Noodgedwongen 

moest hij stoppen met voetballen en be-

tekende dit het einde van zijn, voor een 

Zwollenaar toch wel imposante, carriè-

re. Desgevraagd vertelt Frans nooit een 

kampioenschap mee te hebben gemaakt. 

Op de vraag of hij hierover verbitterd is, 

antwoordt Frans: “Ik ben niet verbitterd 

over het feit dat ik geen kampioenschap 

heb meegemaakt, maar wel over het feit 

dat anderen wel konden voetballen en 

ik niet, vanwege mijn blessure”. Hoe 

vreselijk de blessure ook was, voorma-

lige teamspelers hadden het voor deze 

blessure al vaker over de “gammele kak-

ken” van Frans. Hij was vanwege zijn 

klassieke O-benen, jarenlang een dank-

bare tegenstander om “een poortje” bij 

te oefenen.  

Het jeugdbestuur toen en nu
Frans vertelt dat hij, vanwege het feit dat 

hij niet meer kon voetballen, toch graag 

wat wilde doen binnen ,de Grol’. Zo is hij 

dan ook van 1986 tot en met 1991 wed-

strijdsecretaris geweest in het toenma-

lige jeugdbestuur, dat toen onder meer 

bestond uit Ben Hoytink, Max de Vries en 

Gerrit van Dongeren. Toen in 1991 zoon 

Bas geboren werd, is Frans gestopt met 

zijn werkzaamheden voor het jeugdbe-

stuur. Wel is hij altijd betrokken geweest 

bij het wel en wee van zijn club. Hij be-

zocht altijd de thuis- en uitwedstrijden 

van het eerste elftal. 

Tegenwoordig voetbalt zoon Bas in de D1 

en zoon Tom in E6. Herhaaldelijk is Frans 

gevraagd om jeugdleider te worden, iets 

wat hij overigens altijd heeft afgehou-

den, aangezien zijn beide zoons voetbal-

len en hij dan niet bij beide jongens zou 

kunnen gaan kijken. Wel wilde hij weer 

graag actief zijn binnen de Grol en toen 

hij een tijdje geleden door Tonnie Zieve-

rink benaderd werd voor de functie van 

jeugdsecretaris, was de keuze voor Frans 

dan ook snel gemaakt. “De tijd was er 

rijp voor”, zo vertelt hij. Frans geeft aan 

het een mooie combinatie te vinden dat 

hij én naar het voetbal van zijn zoons 

kan kijken op de zaterdag én zich voor 

de Grol verdienstelijk kan maken.

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van ja-

nuari jl. door onze voorzitter, werd be-

kendgemaakt dat Frans de opvolger zal 

worden van Tonnie Zieverink, die thans 

de functie van secretaris bekleedt. Na 

slechts één keer met het huidige jeugd-

bestuur vergaderd te hebben, kan Frans 

concluderen dat er, vergeleken met vroe-

ger, veel veranderd is binnen de Grol. 

“Nu is er een goede, strakke en professi-

onele organisatiestructuur”, zo zegt hij. 

“Vroeger was het jeugdbestuur verant-

woordelijk voor vele taken, waaronder 

nevenactiviteiten, competities, kampen, 

sinterklaasavond etc. Nu is dit nog steeds 

wel het geval, maar is één en ander meer 

opgesplitst onder de verschillende perso-

nen”. 

Frans maakt met ingang van het nieuwe 

seizoen ook deel uit van het hoofdbe-

stuur, waarin hij samen met jeugdvoor-

zitter Marco Frank de belangen van de 

jeugd behartigt op een zogenaamde 

kwaliteitszetel. Ook dat is geen nieuwe 

ervaring voor hem. ,,Ik zat in mijn eerste 

periode jeugdbestuur een keertje bij de 

vergadering van het hoofdbestuur, toen 

een reparatie (vernieuwing) van douches 

aan de orde kwam. Het ging er alleen 

maar om wie de opdracht gegund werd. 

Dat werd toen Voerman uit Groenlo,” ver-

telt hij lachend, waarmee hij waarschijn-

lijk wel punten scoorde bij zijn schoonfa-

milie (Voerman!).

“Ik ben niet 

verbitterd over 

het feit dat ik 

geen kampi-

oenschap heb 

meegemaakt, 

maar wel over 

het feit dat 

anderen wel 

konden voetbal-

len en ik niet, 

vanwege mijn 

blessure”.
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Werk en vrije tijd
Sinds anderhalf jaar werkt Frans in Win-

terswijk, alwaar hij stafmedewerker Fi-

nanciën is van scholengemeenschap De 

Driemark. Sinds 1985, het jaar dat Theo 

Huijskes en wijlen Ferry Froeling als Prins 

en Adjudant het Grolse narrenvolk aan-

voerden, is de carnavalsgroep de ‘Grol-

drieters’, waar Frans sinds 1988 deel van 

uitmaakt, niet meer weg te denken uit de 

Grolse carnavalsoptocht. Frans vertelt dat 

de Groldrieters komend jaar 20 jaar be-

staan en dat ze dit niet onopgemerkt voor-

bij zullen laten gaan. In zijn vrije tijd gaat 

Frans graag motorrijden fysio-fitnessen. In 

het verleden deed hij ook graag aan wiel-

rennen, waar hij mee stopte vanwege zijn 

rugklachten. Zijn stalen ros is inmiddels 

ingeruild voor een stalen monster, een 

grote motor die bij hem op de oprit staat. 

Niet alleen binnen de Grol is Frans actief; 

ook is hij voor het zesde achtereenvolgen-

de en tevens laatste jaar penningmeester 

in het schoolbestuur van De Hoeksteen. 

Frans vertelt ontzettend veel zin te heb-

ben de functie van jeugdsecretaris uit te 

oefenen bij de club waar hij jarenlang aan 

de zijlijn stond. Oude liefde roest niet, en 

dat ook nog eens wederzijds…….

De clubbladre-

dactie is op zoek 

naar een redacteur 

(m/v), die ons 

team wil komen 

versterken.

Ben je geïnteres-

seerd, neem dan 

even contact op 

met:

Marieke Schut

Tel. 0544-464996

H. Walterbos

Tel. 0544-465091

[GEZOCHT]



30 O N Z E  V L A G

Onze vlag

Onlangs had ik het genoegen om een 

middag door Kopenhagen te mogen fiet-

sen. Dit deed ik op een fiets van het lokale 

witte fietsen plan. Enigszins verbaasd dat 

dit plan hier in deze grote stad zo goed 

werkte, terwijl dit plan in Amsterdam 

jaren geleden faliekant mislukte, stapte 

ik op mijn fel gekleurde fiets van het 

witte fietsen plan. Al fietsend kwam ik 

er achter hoe prachtig deze stad is. Ook 

ontdekte ik hoe rustig de mensen zich 

gedroegen in deze toch wel drukke stad. 

Al vrolijk verder trappend op de pedalen 

bleef deze laatste gedachte mij door het 

[ D E  V L A G G E N I S T ]

hoofd spelen en bleef dit maar doorma-

len, net zoals de pedalen van mijn fiets. 

Hoe kan het toch dat deze mensen hier 

ondanks de drukte en de hectiek zo zich-

zelf blijven. Heel anders dan in Neder-

land, waar de mensen elkaar al bij het 

minste of geringste in de haren vliegen. 

Kijk de laatste tijd maar eens naar Studio 

Sport. In bijna elke voetbalwedstrijd zijn 

wel opstootjes te zien. Spelers die bij de 

minste of geringste overtreding elkaar in 

de haren vliegen en elke beslissing van 

de scheidsrechter onbegrijpelijk vinden. 

Zelfs bij de amateurs zie je dit om de ha-

verklap gebeuren, om over de supporters 

maar helemaal te zwijgen. Nadat deze 

hersenspinsels zich hadden opgelost 

in mijn hoofd, passeerde ik een bekend 

standbeeld in Kopenhagen, namelijk die 

van de zeemeermin. Het verhaal gaat 

dat in vroeger dagen deze zeemeermin 

opdook om de koopvaardijschepen, die 

rijkelijk gevuld met handelswaar na een 

lange reis de haven van Kopenhagen binnenvoeren, te begroe-

ten. Onmiddellijk dacht ik hadden wij in onze Grolse gracht 

ook maar zo’n zeemeermin. Niet om koopvaardijschepen te 

begroeten. Nee, zij zou enkel en alleen maar even moeten op-

duiken, om een speler van ons vlaggenschip van de s.v. “Grol” 

te begroeten, als die met een rijke lading van drie punten na 

een overwinning de stadsgracht passeert. Alleen slechts na een 

overwinning zou zij zich aan de selectiespelers mogen tonen. 

Dit zal ongetwijfeld zeer motiverend werken. Trainer Gerard 

Bos kan dan elke wedstrijd rustig langs de zijlijn blijven zitten 

zonder ook nog maar iets te hoeven zeggen. De spelers zullen 

constant op scherp staan, omdat ze weten wat hen na een over-

winning te wachten staat. Na al deze gedachten besloot ik ver-

der te fietsen en rustte ik bij het koninklijk paleis even wat uit. 

Dit paleis ligt midden in de stad en je kunt er van alle kanten 

om heen fietsen. Op de pleinen er rond om heen worden ook 

huldigingen en feesten samen met de bevolking gevierd. Weer 

dwaalden mijn gedachten af. Ik dacht wat zou het toch mooi 

zij dat we op ons eigen gemeentelijk stad-paleis-huis weer eens 

een huldiging kunnen vieren. Dat we weer eens op het bordes 

in Groenlo een kampioenshuldiging kunnen houden van ons 

eerste elftal. Hierover verder mijmerend fietste ik verder in de 

richting van mijn hotel. Aangekomen bij het hotel stalde ik 

mijn witte fiets. Op het moment dat ik mijn fiets stalde reali-

seerde ik mij dat het met of zonder opstootjes, met of zonder 

zeemeermin, vermoedelijk zonder een rustig zittende en zwij-

gende Gerard Bos, het tot en met de laatste competitiewedstrijd 

ongekend spannend zal blijven in 3C. Ach en wat die huldiging 

betreft, ik wacht het allemaal maar eens rustig af. Met deze 

laatste heldere gedachte stapte ik de hotelbar binnen.

[ I N G E Z O N D E N  S T U K ]

Op 20 maart 2004 was het weer 

zover. De jeugdleden van de sup-

portersclub gingen in totaal met 

130 man op stap naar een eredivi-

siewedstrijd en wel PSV - NAC. Om 

hiervan een kleine indruk te geven 

hebben we twee jeugdige repor-

ters van Grol D2 kunnen vinden 

die een verslag hebben gemaakt 

van deze mooie avond.  

Met de Supportersclub naar PSV-NAC
Zaterdag 20 maart zijn we met de supportersclub naar PSV-NAC geweest. We gingen er met de bus heen. In de bus gingen 
we een film kijken. We mochten kiezen welke film en het was een leuke film. En om half zeven waren we ongeveer in 
het Philipsstadion van PS. D daar werden we eerst gevoileerd, om rond zeven uur gingen ze warmlopen en inschieten en 
toen kregen we op de schermen de opstellingen te zien. Om half acht was het zo ver de wedstrijd begon. We zaten in het 
jongerenvak ZZ het was een mooi uitzicht alleen je kon de spelers niet zo goed zien, want we zaten bovenin. PSV kwam 
in het begin op voorsprong door een goal van Jan Vennegoor of Hesseling die werd voor gezet door de zuid Koreaan Ji-Sung 
Park nog in de eerste helft, PSV speelde niet zo goed en er kwam in de tweede helft een goal van Stefano Seedorf  voor 
NAC dus de stand was 1-1. Daarna werd PSV nog een paar keer onderuit gehaald door NAC’ers maar er kwam niets uit. 
Toen was de wedstrijd afgelopen en de eindstand was dus 1-1 PSV was teleurgesteld. Toen kwamen we ongeveer kwart voor 
tien weer in de bus en gingen we weer naar Grolle. In de bus gingen we de film verder afkijken. De film was al bijna af 
dus gingen we een andere kijken dat was de HULK niet veel gingen die meer kijken veel gingen geintjes maken en praten 
over de wedstrijd en we waren ongeveer half 12 thuis. 

Van Dirk Wolters 

Ik ben naar NAC-PSV geweest en dat was heel leuk. We gingen half 5 hier weg met de bus richting Eindhoven en in de bus 
was het wel leuk en we keken dan ook een film. Toen we in Eindhoven aankwamen moesten we wachten op de kaarten 
die kwamen al snel, we waren al snel binnen en we waren op tijd voor de wedstrijd sommige gingen nog wat halen 
voor tussendoor. In het begin werd al snel de 4 borden gezien daar kon je sms’en naar 4545 dat deden we al snel toen 
kwamen al snel onze tekst op het bord te staan.
En de eindstand was als volgt 1-1 dat was wel jammer want we wouden veel doelpunten zien. Op de terug weg keken 
we de film af, toen we op Den Elshof aankwamen pakten we de tas en gingen we eruit.

Ramon Nienhuis 





 


