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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

U heeft zojuist het laatste clubblad opengeslagen van het jaar 

2004. We staan op de drempel van al weer het 5e  jaar na de 

millenniumwissel. Wat gaat de tijd snel. Soms lijkt de tijd echter 

stil te staan. In december doen we dat soms ook bijna letterlijk, 

want we staan deze maand altijd wel even stil bij wat er allemaal 

gebeurt is het afgelopen jaar. Wat zat mee en wat zat tegen. Na-

tuurlijk hebben de mindere zaken altijd meer impact dan hoog-

tepunten. De donkere dagen voor Kerst nodigen schijnbaar ook 

extra uit om toch vooral terug te kijken op ,vervelende’ zaken, 

die het jaar gebracht heeft. Met ,het licht’ in aantocht hoop ik 

van ganser harte dat er voor hen die het deze dagen extra moei-

lijk hebben een lichtje opdoemt aan de horizon. Ook binnen sv 

“Grol” staan we natuurlijk stil bij wat 2004 ons allemaal gebracht 

heeft. Dat zijn veel mooie dingen geweest, maar ook bij de schrij-

ver dezes overheerst wederom geen lekker gevoel. We hebben als 

club dan ook weer dit jaar het nodige voor de kiezen gehad en 

wederom verenigingsvrienden verloren, die we er nog zo graag 

bij hadden willen houden, met vers in het geheugen nog het 

overlijden van Gerard Hoenderboom. Ik ben er in de week na 

het overlijden van hem al diverse keren op aangesproken dat er 

in het nieuwe clubblad (deze dus!) wederom een ,In Memoriam’ 

zal komen. Iedereen vindt het wel een keertje mooi geweest. Wij 

als redactie ook uiteraard. Maar ja, helaas gaan wij niet over dit 

soort zaken. Wij vullen de pagina’s liever ook met andere verha-

len en foto’s kan ik u melden. Maar een eerbetoon in de vorm 

van een In Memoriam verdienen deze clubvrienden echter vol-

komen. Zal niemand tegenspreken ga ik van uit. Het leven gaat 

verder en zo ook sv “Grol”. Hoe zal het sv “Grol” vergaan in de 

nieuwe gemeente Groenlo-Lichtenvoorde en dan met name voor 

wat betreft de geldelijke stromen van uit de gemeentekas rich-

ting Den Elshof. De ontwikkelingen zullen door onze bestuur-

ders nauwlettend gevolgd worden, kan ik u verzekeren, want er 

zijn nogal wat wensen te vervullen. Het zou ook wel een keertje 

weer leuk zijn een promotie te bewerkstelligen. Op dit moment 

staat ons vlaggenschip verdiend bovenaan in de 3e klasse C, zo-

waar een knappe prestatie van Gerard Bos en zijn mannen. Wij 

wensen ze daar vanaf onze kant dan in ieder geval ontzettend 

veel succes bij. Wij zijn immers ook niet vies van een feestje. Wat 

er ook gebeurt, het clubblad viert volgend jaar wel feest, dus u 

ook, want het clubblad viert dan zijn 25 jarig bestaan. 

Maar eerst die andere feestdagen. Als clubbladredactie wensen 

we u vanaf deze plaats bijzonder prettige feestdagen toe en al-

vast een gelukkig nieuwjaar. Voor nu eerst veel leesplezier in een 

extra dikke uitgave, waarin en passant enkele versterkingen van 

onze redactie zich in de kantlijn aan u voorstellen.

Namens de redactie,

Henri Walterbos (Hoofdredacteur)
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“ Wij hebben in de omgeving zo’n 

beetje alle verenigingen wel ge-

zien, maar zoals de Grol het spul 

[ J O N AT H A N  L A M M E R S ]

Naast zijn studie en later zijn werk had 

Dicky natuurlijk ook nog tijd voor zijn 

grote hobby: voetbal. Ondanks dat zijn va-

der een echte Grolse Boys man was, is hij 

op jonge leeftijd al begonnen met voetbal 

bij de s.v. “Grol”. Na de C- en B- selectie te 

hebben doorlopen, komt hij in de A1 waar 

hij onder leiding van Harry Notten twee 

seizoenen landelijk voetbalt. Nadat hij de 

leeftijd had bereikt om naar de senioren 

te gaan, is hij in het tweede elftal terecht 

gekomen, om vervolgens nog een aantal 

wedstrijden in de hoofdmacht van de s.v. 

“Grol” aan te treden. Hij heeft het voetbal 

altijd met erg veel plezier en discipline 

beleefd. Over discipline weet vader Dib-

bets nog wel een boekje open te doen, zo 

vertelt hij: “Natuurlijk gingen we vroeger 

wel een biertje drinken op de avond voor 

de wedstrijd, maar het kwam bij mij niet 

voor dat ik om 01:00 uur in bed kwam. Nu 

blijkt dat voor een aantal voetballers nor-

maal te zijn, maar ik lag er toen die tijd 

om 22.00 in. Ik moest toch voetballen!!”

Na een aantal jaren in de eerste selectie te 

hebben gevoetbald, werd hij gedwongen 

om te stoppen als actief voetballer, omdat 

de gezondheid het niet meer toeliet. Na 

een tijd niets met betrekking tot voetbal 

te hebben gedaan, besloot Dicky leider te 

worden bij Grol 9. Dit heeft hij een aantal 

jaren gedaan en vervolgens is hij ook nog 

een aantal jaren leider geweest bij Grol 

6. Inmiddels had hij in 1977 het voegers-

bedrijf van zijn vader over genomen. De 

eerste jaren heeft hij dit met zijn broers 

(Henny en Loeky) gedaan, maar omdat de 

één ging verhuizen en de ander vanwege 

gezondheidsredenen niet verder kon in de 

bouw, is hij alleen verder gegaan. Tot op 

de dag van vandaag is dit het geval en zit 

hij inmiddels dus al 35 jaar in de bouw. 

Natuurlijk heeft 

hij dit nooit al-

leen kunnen 

bewerkstelligen; 

achter iedere 

succesvolle on-

dernemer staat 

inmiddels een 

goede vrouw. Onder in Lido leerde Dicky 

op 17-jarige leeftijd Joke kennen. Joke 

Dibbets-Hummelink (“Winterink”) heeft 

haar roots in Zieuwent. Zij wordt in 1954 

geboren onder de rook van de plaatselijke 

voetbalvereniging RKZVC. Ze komt op erg 

jonge leeftijd al in aanraking met voetbal. 

Haar vader een moeder liepen dag en 

nacht bij de plaatselijke voetbalclub en 

ontfermden zich over werkzaamheden 

als het wassen van de kleding, het trekken 

van de lijnen en het zetten van thee voor 

in de rust. Joke hielp hier graag aan mee 

en ze genoot er op jonge leeftijd al van om 

op het voetbalveld aanwezig te zijn. Op 15-

jarige leeftijd is ze het huis uit gegaan om 

naar een kostschool te gaan in Denekamp. 

Na deze opleiding te hebben afgerond, 

kwam ze voor het eerst in aanraking met 

Groenlo. Op 17-jarige leeftijd begon ze bij 

de Molenberg aan de opleiding bejaarden-

verzorging, waarna ze, na afronding van 

deze opleiding, vijf jaar bij de Molenberg 

gewerkt heeft. Ondertussen had ze Dicky 

al ontmoet en zijn ze in december 1976 

met elkaar getrouwd en gaan wonen aan 

de Schaepmanstraat. Joke was toen 21. Na-

dat ze getrouwd waren heeft ze nog 2,5 

jaar in de thuiszorg gewerkt voordat ze 

zwanger werd van hun eerste zoon: Den-

nis. Nadat hun beide zonen volwassen wa-

ren heeft Joke het werk weer opgepakt. De 

laatste 7 jaar heeft ze gewerkt bij Sturko 

Meat / Dumeco, waar ze door een reorga-

nisatie dit jaar gedwongen werd ontsla-

gen. Vervolgens heeft ze haar oude werk 

weer opgepakt en ze werkt nu al weer 

enige tijd bij de Sensire in de thuiszorg. 

Op sportief gebied is Joke ook erg fana-

tiek. Na vroeger te hebben gehandbald en 

zelfs op een blauwe maandag te hebben 

gevoetbald bij de s.v. “Grol”, beoefent ze 

nu alleen nog maar haar grootste liefde: 

tennis. Iedere maandag staat ze dan ook 

met haar vriendinnen op de baan om zich 

even lekker uit te leven. Naast actief met 

tennis bezig te zijn, is een andere passie 

van haar het supporten van haar beide 

zoons. Elke zondag is ze langs de lijnen te 

vinden, iets waar Simon en Dennis grote 

waardering voor uitspreken. Zo zegt Den-

nis: “Mijn moeder is mijn grootste fan, ze 

is er altijd en als ze er door hoge uitzonde-

ring niet is, dan voel ik een gemis.”

Zoals verteld werd oudste zoon Dennis in 

1979 geboren. Nadat de familie is verhuisd  

groeit Dennis op op het Blik. In zijn jonge 

levensjaren werd Dennis meteen al geïn-

fecteerd met de liefde voor het voetbal. Al 

op jonge leeftijd wordt hij aangemeld bij 

de s.v. “Grol”. Zijn eerste jaren als veldspe-

ler, maar als later in de E-jeugd blijkt dat 

hij een aardig balletje kan tegenhouden, 

wordt hij omgeturnd tot keeper. Vanaf dat 

moment komt Dennis ook niet meer uit 

de goal. Hij door-

loopt alle selectie 

elftallen en staat 

nu inmiddels al 

weer acht seizoe-

nen onder de lat 

bij het vlaggen-

schip van de Grol. Voetbal en vooral de 

Grol zijn in het leven van Dennis erg be-

langrijk. In zijn eigen woorden: “De Grol 

is iets dat bij mij hoort en andersom ook, 

je komt er vier keer in de week en dat doe 

je niet zomaar. Ik voel me goed daar”. 

Ook de maatschappelijke carrière van 

Dennis is er één om trots op te zijn. Na 

het afronden van de MAVO en de MTS 

vervolgt hij zijn studieloopbaan aan de 

HTS. Na ook deze opleiding succesvol te 

hebben afgerond, heeft hij zicht op de 

banenmarkt gestort. Met succes, want hij 

werk nu inmiddels al weer enkele jaren 

als werkvoorbereider bij aannemer DURA 

Vermeer Bouw Hengelo BV uit Hengelo 

(O). Toch ziet Dennis deze baan als een 

opgang naar boven. Zijn grootste droom 

is om ooit nog een keer een eigen bouwbe-

drijf te beginnen en vervolgens met Anne-

marie zijn eigen huis te bouwen. Hij ziet 

echter wel in dat deze jaren van ervaring 

noodzakelijk zijn om straks zelf onderne-

mer te worden. Ook in de liefde is Dennis 

erg gelukkig. Hij en zijn vriendin Anne-

marie zijn inmiddels al twee jaar samen 

en sinds ongeveer een half jaar hebben ze 

hun eigen huis aan de Goudsmidstraat in 

Groenlo. Naast zelf voetballend actief te 

zijn, heeft Dennis 1 jaar keeperstraining 

gegeven, iets wat hij wel leuk vond, maar 

door tijdgebrek niet meer kon voortzetten. 

Naast het veldvoetbal heeft Dennis ook 

nog andere hobby’s die veel tijd in beslag 

nemen. Inmiddels is hij aan zijn derde 

jaar bezig als zaalvoetballer in het tweede 

bij VIOS Beltrum, samen met zijn broer Si-

mon. Naast het voetbal had Dennis in zijn 

jonge jaren nog twee hobby’s waar hij erg 

fanatiek in was, namelijk tennis en vis-

sen. Hij heeft dit een aantal jaren op hoog 

niveau vol kunnen houden, maar op een 

gegeven moment heeft hij beide hobby’s 

door tijdgebrek op een lager pitje moeten 

zetten. Op dit moment is naast het voet-

bal gitaar spelen een grote hobby van Den-

nis. Als er maar enigszins tijd is, dan heeft 

“Natuurlijk gingen 

we vroeger wel 

een biertje drin-

ken op de avond 

voor de wedstrijd, 

maar het kwam 

bij mij niet voor 

dat ik om 01:00 

uur in bed kwam. 

Nu blijkt dat voor 

een aantal voet-

ballers normaal 

te zijn, maar ik 

lag er toen die 

tijd om 22.00 in. 

Ik moest toch 

voetballen!!”
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De familie Dibbets, 
een sportieve familie met een blauw-wit hart

voor elkaar heeft dat zie je ner-

gens”

Het is een mooie herfstavond als ik klok-

slag half acht bij huize Dibbets junior 

aanbel.

Annemarie, de vriendin van Dennis, doet 

de deur voor me open en begeleidt me 

naar de kamer waar de familie Dibbets 

reeds op me zit te wachten. 

Natuurlijk kent iedereen de familie Dib-

bets. Vader leidt een voegersbedrijf, moe-

der is iedere wedstrijd van het eerste en 

tweede als supporter langs de zijlijn te 

vinden, zoon Dennis staat al jaren bij 

het eerste onder de lat en zoon Simon 

voetbalt al jaren in het tweede. Dit alles is 

bekend, maar wat is nou het verhaal ach-

ter de familie? Wie zijn ze, waar komen 

ze vandaan en welke rol speelt de Grol in 

hun leven. Deze en meerdere vragen hoop 

ik na deze avond beantwoord te zien. 

Vader Dicky steekt van wal. Hij is zijn hele 

leven al bij de Grol betrokken. Hij wordt in 

1955 geboren in Groenlo. Zijn vader runt 

op dat moment ook een voegersbedrijf 

dat hij heeft overgenomen van de opa 

van Dicky. Het werken in de bouw wordt 

hem dus met de paplepel ingegoten. Na-

dat Dicky de lagere school heeft afgerond 

begint hij aan de HAVO. Na dit drie jaar 

gedaan te hebben heeft hij naar eigen zeg-

gen het zin er van af en begint hij op 15- 

jarige leeftijd bij zijn vader in het bedrijf. 

De liefde voor 

het vak is op dat 

moment geboren 

en zal, blijkt ach-

teraf, ook nooit 

meer uit zijn le-

ven verdwijnen. 
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Oud ijzer 
gevraagd
Wist u dat u uw 

oud ijzer ook kunt 

inleveren bij onze 

voetbalvereniging 

s.v. “Grol”? 

Onze woensdagclub 

verzamelt en verhan-

delt het oude ijzer, 

ten gunste van de Grol. 

U kunt het bij hen 

inleveren of een 

afspraak maken, 

zodat zij een en ander 

bij u thuis ophalen. 

Nadere info: 

Woensdagclub  

Willy  Everink, 

tel.nr. 463030. 
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hij één van zijn gitaren in de hand om te 

oefenen aan diverse nummers. 

Ook Simon Dibbets is al zo’n beetje zijn 

hele leven lang 

betrokken bij de 

Grol. 

Simon wordt in 

1981 geboren 

op het Blik in 

Groenlo. Ook 

Simon wordt al op jonge leeftijd aange-

meld bij de s.v. “Grol”. Hij begint bij de 

F- pupillen en vervolgens doorloopt hij 

de rest van de jeugdafdeling tot en met 

de C1. Na de C1 stopt Simon met voetbal.  

Dit, omdat zijn andere grote liefde, tennis, 

teveel tijd in beslag nam. Hij speelde drie 

jaar op hoog niveau tennis. Hij trainde die 

tijd drie keer in de week en speelde vele 

toernooien. Na deze drie jaar tennis op 

hoog niveau, verloor hij zijn inspiratie om 

verder te gaan met tennis op competitie-

niveau. Simon voelde op dat moment dat 

hij toch liever bij een teamsport betrok-

ken wilde zijn. Vanaf dat moment pakte 

hij zijn oude hobby weer op en settelde 

zich in de A2. Na dit seizoen in de A2 te 

hebben afgemaakt, voetbalt hij zijn laat-

ste jaar bij de junioren van de Grol in de 

A1. Simon had toen de leeftijd bereikt dat 

hij door moest stromen naar de senioren. 

Hij komt het eerste jaar in Grol 4 terecht. 

Nog hetzelfde seizoen stroomt hij in de 

winterstop door naar Grol 3. Na enkele 

seizoenen in Grol 3 te hebben gevoetbald, 

gaat Simon nog hogerop voetballen en 

komt hij terecht in Grol 2, het elftal 

waarin hij nu al weer enkele jaren actief 

is. Naast zelf voetballend actief te zijn, is 

Simon ook nog twee seizoenen actief als 

vrijwilliger. Het eerste seizoen is hij lei-

der van de D2 en het seizoen daarop is 

hij grensrechter van de C1. Hij moest hier 

echter door tijdgebrek mee stoppen, iets 

wat hij erg jammer vond.

Ondanks dat Simon erg druk is met zijn 

sportieve loopbaan, heeft hij ook nog 

tijd om naar school te gaan. Na de lagere 

school af gemaakt te hebben gaat Simon 

naar het Marianum om daar te beginnen 

aan HAVO/VWO. Nadat hij dit niveau twee 

jaar heeft doorlopen gaat het mis. Een ge-

brek aan inspiratie lag ten grondslag aan 

het advies dat hij van zijn docenten kreeg 

om een stapje terug te doen. Hij geeft ge-

hoor aan dit advies en gaat verder met de 

MAVO. Deze opleiding doorloopt hij vlek-

keloos, om vervolgens aan het Graafschap 

College verder te gaan studeren in de 

richting ondernemer groothandel. Nadat 

hij ook deze studie heeft afgerond, gaat 

Simon op zoek naar een HBO opleiding 

die inspeelt op zijn interesses. Doordat 

hij niet goed weet wat hij wil, verloopt dit 

echter niet naar genoegen. In de zomerva-

kantie begint hij aan een vakantiebaan bij 

Stukadoorsbedrijf Lurvink. Hij heeft het 

hier zo naar zijn zin dat hij zijn zoektocht 

naar een vervolgopleiding op een laag pit-

je zet en ingaat op de baan die hem wordt 

aangeboden door zijn vakantiewerkgever. 

Inmiddels werkt Simon al weer een aan-

tal jaren als stukadoor. Hij heeft het er erg 

naar zijn zin, maar toch blijft het gevoel 

knagen dat hij zich misschien toch ook 

wel op een andere manier zou willen ont-

plooien. Over de toekomst kan hij dus nog 

niets zeggen. “Ik heb het goed naar mijn 

zin en ik zie wel wat er op mijn pad komt, 

maar ik hou mijn ogen zeker open”. 

Duidelijk is denk ik wel geworden dat 

de familie Dibbets een echte voetbalfa-

milie is. De Grol staat bij hen dan ook 

erg hoog aangeschreven. Wat vooral in-

druk maakt op het gezin, is de manier 

waarop alles binnen de club geregeld is. 

“De Grol heeft alles zo goed voor elkaar, 

dat zie je nergens. Alles is tot in de punt-

jes geregeld, dat zagen we al toen we er 

in de jeugd kwamen voetballen. De be-

geleiding, de accommodatie en het grote 

aantal vrijwilligers dat bij de Grol rond-

loopt, is inherent aan de fantastische 

vereniging die de Grol vertegenwoor-

digt”, aldus de familie Dibbets.

Een gezin zoals de familie Dibbets, waar-

bij vader Dibbets de Grol in voor- en 

tegenspoed sponsort, waarbij moeder 

Dibbets in weer en wind haar twee 

zoons volgt langs de voetbalvelden en 

waarbij de beide zonen Dennis en Simon 

op hoog niveau voetballen, is een gezin 

voor de Grol om trots op te zijn. 

Deelnemersveld Marveldtoernooi 2005 bijna rond
Op dit moment wordt door de organi-

satie van het Internationale Marveld-

toernooi achter de schermen al weer 

hard aan de editie 2005. Het komende 

toernooi wordt gespeeld op 28 en 29 

mei en zal mogelijk nog spectaculair-

der worden dan vorig jaar. De onder-

handelingen met de uit te nodigen 

teams zijn nog in volle gang. Tijdens 

de nieuwjaarreceptie, op zondag 9 ja-

nuari aanstaande, hoopt de commis-

sie alle teams aan het eigen publiek 

bekend te kunnen maken. ,,Dit laatste 

zal zeker voor wat betreft een aan-

tal teams, voor verassingen zorgen,” 

belooft pr-vrouwe Ellen Simmelink 

reeds op voorhand.  
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Algemene vragen:

Personalia:

• Naam: Adriaan Aagten

• Geboortedatum:  12-01-1986

• Geboorteplaats:  Winterswijk

• Adres:  Bevrijdingslaan 23

• Burgerlijke staat: ongehuwd

Opleiding: Eerst HAVO gedaan toen overgestapt naar het VWO. 

Nu zit ik in VWO6 (examenjaar)

Leukste vak: Management & Organisatie

Minst leuke vak: Frans, gelukkig vorig jaar afgesloten

Wat zou je leraren / leraressen willen adviseren t.a.v. het lesgeven in algemene zin?

“Ik denk dat leraren/leraressen zich meer moeten inleven in de leerlingen. Het 

gedrag van leerlingen nu is niet te vergelijken met dat van vroeger. De docenten 

moeten naar mijn mening ook meer de actualiteiten betrekken in de lessen en 

proberen daarover te discussiëren. Op deze manier kunnen leerlingen makkelij-

ker hun dingen kwijt. 

Als het om de lesstof gaat, moeten docenten meer praktisch gericht zijn. Dit is 

denk ik leuker en leerzamer voor de leerlingen. Dus trek de praktijk erbij!”

Vind je dat je de tweedeling in onze maatschappij kunt terugzien in het schoolbeeld?

“In mijn geval niet, over het algemeen merk ik op het Marianum dat er gelukkig 

een goede verstandhouding bestaat tussen alle leerlingen, er zijn weinig proble-

men. Zelf heb ik absoluut geen moeite met mensen die een andere geloofsovertui-

ging hebben, mits ze anderen maar nergens toe aanzetten. Dan moet er ingegre-

pen worden.”

Toekomstige opleiding:

“Ik ben van plan om na het VWO de opleiding “Bedrijfswetenschappen” te gaan 

doen. Het lijkt me een leuke opleiding, omdat ik zeer geïnteresseerd ben in bedrij-

ven en de organisatie daarvan. Er zijn verschillende aspecten bij betrokken zoals 

marketing, personeelszaken, strategie en internationalisering en dat spreekt mij 

erg aan.”

Carrière verwachting:

“Dat is nog wel ver weg, maar ik zou graag aan de slag willen bij een groot bedrijf. 

Eventueel in een later stadium zou ik het ook mooi vinden om een eigen bedrijf te 

hebben. De toekomst zal wel uitwijzen wat er allemaal op mijn pad komt.”

Grol vragen:

Huidige team binnen de Grol?

“De A-1 (tweedejaars)”

Functie in het team?

“Doordat ik een positie op het middenveld heb, ben ik een type dat het overzicht 

nodig heeft en anderen moet corrigeren. Ik ben dan wel geen aanvoerder, maar ik 

pep graag de boel op. Naar mijn idee is dat heel belangrijk en goed voor het team. 

Buiten het veld om ben ik vrij rustig en probeer ik als tweedejaars natuurlijk het 

goede voorbeeld te geven.”

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

SPELER VAN HET KWARTAAL: ADRIAAN AAGTEN
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Waar kun je jezelf nog verbeteren?

“Ik ben het type voetballer dat alles zo goed mogelijk wil doen. Als er soms iets mis-

gaat, of als ik een wedstrijd minder heb gespeeld, dan wil ik het liefst de wedstrijd 

weer overspelen om te laten zien dat ik het beter kan. Helaas kan dat niet. Ik zou 

gewoon na een slechte pass of actie meer de manier ‘actie vergeten, bal veroveren 

en weer opnieuw proberen’ moeten toepassen. Vorig seizoen ben ik daar wel in 

gegroeid.”

Waar kan je team nog verbeteren (korte analyse)?

“Uit ervaring van vorig jaar weet ik gewoon dat mentaliteit heel belangrijk is. We 

hebben dit seizoen technisch gezien een goed team en dat is mooi, maar daarmee 

zijn we er nog niet. We moeten als team in wedstrijden waarin we achter staan 

meer het geloof uitstralen dat we nog kunnen winnen. Daar heb je mentale en 

fysieke weerbaarheid voor nodig en dat mis ik nog zo nu en dan, maar ik heb er 

wel vertrouwen in.”

Opleiding binnen Grol: (welke teams heb je gezeten?)

“F-3, F-2, E-3, E-1, D-2 (kampioen), D-1, C-2, C-2 (2 geweldige seizoenen onder Rob van 

Meurs en Ben Hoytink, waarin we in het 2e jaar kampioen zijn geworden)

C-1, B-1, B-1, (in de B-jeugd ben ik denk ik gevormd als voetballer en heb ik veel 

geleerd bij de trainer Mike Peeters en de leiders in die 2 seizoenen. Met als top-

punt in het eerste jaar B-1 het toernooi in Nieuw-Buinen gewonnen. Ook geweldige 

herinneringen aan het Marveldtoernooi waarin ik zelf de winnende goal maakte 

tegen de Graafschap C-1. In A-1, geweldig seizoen beleefd, waarin we een geweldig 

leuk team hadden en promotie hebben bereikt. Huidig seizoen: A-1 “

Wie is de beste trainer tot nu toe?

“Ik wil hierbij wel eerst even voorop stellen dat ik vind dat elke trainer zijn eigen 

kwaliteiten heeft. De één legt wat meer nadruk op techniek/ tactiek, de ander 

meer op kracht en conditie. Het mooiste is een mix hiervan, maar dan ligt het er 

maar net aan met wat voor team je te maken hebt en tegen welke tegenstanders je 

moet spelen over het gehele seizoen. 

Persoonlijk denk ik dat het beste seizoen dat ik tot nu toe gespeeld heb het afgelo-

pen jaar onder Dennis Seesing is geweest. Hij heeft het meeste rendement uit mij 

weten te halen en daarom kies ik voor hem. Ik heb er veel aan gehad en dat heb ik 

meegenomen naar dit seizoen. “

Toekomst van jezelf binnen Grol:

“Ik ben het type dat het beste wil halen uit de kwaliteiten die ik als voetballer heb. 

Natuurlijk lijkt het me mooi om de eerste selectie te halen, maar dat betekent wel 

dat ik er nog hard voor moet werken. Het belangrijkste vind ik dat ik nog steeds 

met alle plezier naar het voetbal heen ga en dat zal in de toekomst nog zeker zo 

blijven.”

Wat is er binnen Grol te verbeteren?

“Ik denk dat er binnen de Grol weinig te verbeteren valt (misschien de douches in 

kleedkamer 1), maar we mogen echt van geluk spreken dat we zo’n mooi complex 

hebben met een prachtig hoofdveld. De jeugdopleiding is goed en ik vind het ook 

positief dat de Grol ervoor staat om bij voorkeur spelers uit de eigen opleiding te 

halen voor het eerste.”

Welke rol heeft Grol in Groenlo volgens jou?

“De  s.v. “Grol” speelt zeker een belangrijke rol in Goenlo. Er zijn heel veel leden 

en mensen uit Groenlo die bij de Grol betrokken zijn. Diegenen die er spelen of 

bijhoren, hebben onderling vaak allemaal een goed contact en dat is aan alles te 

merken. Je ziet het op het veld, in de kantine, bij vergaderingen etc. Het is ook een 

kweekvijver voor het maken van nieuwe vrienden en kennissen. Wat natuurlijk 

ook belangrijk is, is dat Groenlo mede door de s.v. “Grol’ een positieve naam heeft 

in de streek.”
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Vrienden:

Welke personen zitten in jouw vrienden-

groep?

“Julian Oolthuis, Kevin Lawa, Wesley 

Helmers, Ruben Stapelbroek, Niels 

Geurink, Martijn Woeltjes.”

Hebben jullie een naam?

“Nee”

Sinds wanneer zijn jullie vrienden?

“Kevin, Ruben en Wesley al vanaf het be-

gin van de basisschool. Julian kende ik 

al vanaf het voetbal en we zijn, doordat 

we klasgenoten werden, ook vrienden 

geworden. Niels en Martijn zijn sinds 

een paar jaar ook kameraden, mede 

door school.”

Is er binnen die groep nog een bijzondere 

vriend te noemen?

“Julian is toevallig familie. 

Een achterneef.”

Welke eigenschappen zorgen ervoor dat jul-

lie vrienden zijn geworden?

“Ik denk dat iedereen bij ons in de groep 

verschillend is. Iedereen heeft natuur-

lijk zijn eigenschappen en dat maakt 

juist de vriendengroep. Het is denk ik 

niet zo leuk als iedereen hetzelfde zou 

zijn.”

Welke eisen stel je aan vrienden?

“Vertrouwen vind ik belangrijk. Je hoeft 

het niet altijd met elkaar eens te zijn, 

maar als er onderling respect voor el-

kaar is, dan ontstaat er ook geen ruzie. 

Verder stel ik nooit zo veel eisen. Ieder-

een moet zichzelf zijn, zo ook in onze 

groep en dat vind ik belangrijk.”

Welke dag is er voor de vrienden (stap-

avond)?

“Meestal de zaterdagavond; de vrijdag-

avond wordt vaak vrijgehouden, omdat 

er zaterdag gevoetbald moet worden. 

Maar als de gelegenheid er is om vrijdag 

te kunnen gaan vanwege afgelastingen 

bijvoorbeeld, dan maken we daar zeker 

gebruik van.”

Hoe ziet zo’n avond er uit?

“Wij hebben het altijd zeker gezellig, 

maar er zit ook veel variatie in. Het gaat 

vaak van (heel) veel lachen over naar in-

eens een pittig gesprek over serieuzere 

onderwerpen. In de discotheek maken 

we er altijd een mooi feest van. Kortom: 

de avonden zijn zeker niet saai.”

Denk je dat jullie vrienden blijven als jullie 

voor studies etc. gaan uitwaaien?

“Ik denk dat de band er zodanig is dat er 

altijd contact zal blijven. In ons geval 

zitten we nu al bijna allemaal in ver-

schillende plaatsen en het gaat prima 

met het contact, we hebben natuurlijk 

in het weekend een hoop te bespreken 

en bij te praten.”

Zijn er nog bijzondere activiteiten te ver-

melden: (Carnaval, vakantie etc.)?

“We hebben nog geen besluiten geno-

men, maar we zijn al druk bezig met 

plannen maken.”

Ultieme kerstwens?

“Ik wens iedereen veel gezondheid toe 

en dat de goede voornemens van eenie-

der mogen uitkomen.”

Hét Grol(sch) Kiekje !!!
Op vrijdag 3 december jl. waren de leden van de drie besturen, te weten het hoofd-

bestuur, het bestuur senioren en het jeugdbestuur met hun partners op bezoek bij 

de nieuwe Grolsch Bierbrouwerij in Boekelo. De dames en heren vertegenwoordi-

gers van onze vereniging kregen daar niet alleen een bijzonder interessante rond-

leiding aangeboden, ook beleefden zij er een gezellige middag, die bij terugkomst 

in Groenlo op een toepasselijke manier werd afgesloten bij ‘noaber’ Casper (Cap-

pie) van Uem van het gezellige café Grolzicht.

De rondleiding, beter gezegd de excursie in het ultramoderne bedrijf in Boekelo 

werd verzorgd door Alexander Webhofer uit Enschede, al direct bij de kennisma-

king de oogappel van diverse dames in het ‘Grol’gezelschap. Het mag dan ook niet 

zo verwonderlijk klinken, dat de door bestuursfotograaf Hemmie Oolthuis gescho-

ten kiekjes en dan vooral de kiekjes van Alexander in de dagen na het bezoek erg 

in de smaak vielen bij de vrouwelijke partners van onze bestuursleden. Op deze 

foto krijgt Alexander Webhofer van voorzitter Theo Huijskes als herinnering aan 

een in alle opzichten vermakelijke middag de ‘Grol’vaan aangeboden.

Overigens heeft het Grolbestuur met de directie van Grolsch een nieuw vijfjarig 

sponsorcontract afgesloten. Dit is het resultaat van een goed gesprek, dat het Grol-

bestuur enkele maanden geleden heeft gevoerd met de heren A.J. Pasman en J. 

Westendorp op de fraaie burelen van de Grolsch in Boekelo. Zonder op de details 

in te gaan, spreekt voorzitter Theo Huijskes van een prachtig contract, waaruit 

naast de goede samenwerking met name de sedert mensenheugenis onlosmake-

lijke band blijkt tussen enerzijds de Grolsch en anderzijds de sv Grol.

,Een goed  verstaander..........’
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Gerard bedankt!!!

Maandag 6 december, 17.30 uur. Ben in 

mijn gedachten bij de afronding van het 

clubblad. Waar zal ik het in mijn voor-

woord eens over hebben? Gelukkig geen 

,In Memoriam’ deze keer, denk ik nog, 

totdat een half uur later de werkelijk-

heid me inhaalt. Mijn broer Frank belt 

op; ,,Heb je het al gehoord van Gerard 

Hoenderboom?” ,,Nee, wat dan.” ,,Die is 

dood!!” Vloeken, schelden, tieren. Dat kan 

toch niet waar zijn!! Gerard? Twee weken 

geleden nog uitgebreid mee staan praten 

als razende reporter van Radio Vesting-

stad op het Prinsenbal. Snel enkele tele-

foontjes plegen en maar hopen dat het 

niet waar is. Maar helaas, de één weet het 

nog niet en schrikt zich ook lam en weer 

anderen bevestigen het bericht. Allen 

vol ongeloof. Al zittend op de bank gaat 

me veel door de gedachten. De hele film 

trekt zich aan mij voorbij; Wagenbou-

wen, Raad van Elf, hun huwelijksfeesten, 

de zaak, een gesprek met Elly waaruit 

bleek dat het leven van de Prins buiten 

zijn functie om niet altijd prinsheerlijk 

is, Pol, Ela en Dave, etc. Heb Gerard op 

meerdere fronten mee mogen maken, 

maar altijd in de zelfde hoedanigheid; 

een geweldige kerel. ,Over de doden niets 

dan goeds,’ zegt het gezegde, maar in dit 

geval, ik zou ook geen enkel minpuntje 

kunnen bedenken. Bescheiden, eerlijk, 

oprecht, gewoon een goed mens en af-

gelopen jaar terecht eens tot Prins van 

onze prachtige stad uitverkoren.

Aan het begin van het jaar, aan de voor-

avond van drie dolle dagen Grols car-

naval, om precies te zijn woensdag 18 

februari 2004, heb ik samen met Wilko 

Poortman (als wagenbouwers sv Grol van 

het eerste uur) Gerard nog toe mogen 

spreken toen hij als Prins Gerard II een 

bezoek bracht aan de wagenbouwgroep 

van sv Grol, waar hij een groot aantal 

jaren de grote inspirator, animator en 

creatieveling van was geweest. Van deze 

door Gerard gelegde basis, daar plukt de 

huidige groep wagenbouwers nog steeds 

zijn vruchten van. Gelukkig hebben we 

hem dat die avond nog kunnen zeggen 

en nog veel meer. Zijn maatje Adjudant 

Henk (Brockötter) ontbrak die avond van-

wege ziekte. Er werd Gerard die avond 

veel lof en eer toegezwaaid. Volkomen 

terecht werd ook hij door onze voorzit-

ter Theo Huijskes onderscheiden met de 

speciale Grol(waardering)speld die de 

verbinding toont tussen sv Grol en CV De 

Knunnekes.

Gerard was jarenlang de man in het 

Grol-bestuur die ,dingen buiten het voet-

bal’ in zijn takenpakket had, waaronder 

wagenbouwen. Het bestuur van sv Grol is 

namelijk van mening dat het belangrijk 

is dat je je als vereniging ook bij dit soort 

gelegenheden laat zien. Het was (en is 

nog steeds) een ontzettend hechte groep 

enthousiastelingen, al is de samenstel-

ling in de loop der jaren wel enigszins ge-

wijzigd. Uit de periode van Gerard staat 

mij vooral bij de grote kracht van hem; 

iedereen in zijn waarde laten. Of je wel of 

niet goed kon schilderen of timmeren of 

wat dan ook. Maakt niet uit. Zowel vaklui 

als mensen met 2 linker handen, waaron-

der ik zelf, mochten leuke klusjes doen 

en niet alleen het ,rotwerk.’ 

Het wagenbouwen was altijd goed geor-

ganiseerd en het ging er altijd ontzet-

tend ,jofel’ aan toe. Wat een prachtige 

jaren daar bij de Welgro met Leo Wel-

link als een perfect gastheer en wat een 

prachtige wagens hebben we gemaakt, 

allen ontstaan uit het creatieve brein van 

Gerard. Het begon altijd met een potlood-

schetsje en het resultaat wat hij in zijn 

hoofd had kwam altijd uit. Vele eerste en 

ere prijzen gewonnen. Na de optocht ook 

nog een keer wezen kraamschudden bij 

Gerard en zijn vrouw Elly, om zoon Pol 

te bewonderen, in hun knusse huisje aan 

de Winterswijkseweg. 

Wat hebben we wat afgelachen, met 

Grol-muiters, als Jos ,Jozo’ Lensink, Ton-

nie ,Fut’ Vaarwerk, Gerry van Dongeren, 

Hans Emaus, Jos Nijland, Erik Wiegerink, 

Leo Garstenveld en Maris Flikweert. On-

vergetelijke avonden gehad. Daaruit ooit 

ontstaan is de woensdagavond vooraf-

gaande aan de drie dolle dagen, als vaste 

avond voor Prins en Adjudant, om een 

driedaagse tour langs de wagenbouwers 

af te sluiten in de Grol-kantine. Dit jaar 

mocht Gerard het genoegen smaken 

om zelf eens in het middelpunt van de 

belangstelling te staan, als Stadsprins. 

Gezellig in de kantine, ietwat onwennig 

met al die loftuitingen, al zittend op bier-

kratjes, om zo de sfeer weer op te roepen 

van al die prachtige jaren wagenbouw 

onder zijn leiding. Kreten van wagens 

trokken voorbij, met alle daarbij gepaard 

gaande herinneringen; ,Met ’t gips um 

de poot’n is het skiën......kl...’, 

,’T geet helemoal mis, as zelfs de politie 

klone is’, Met Gunnewiek in de stroat 

wet de gemeente zich gin road,’, ,Eerst 

buizen dan verhuizen....’, ,Plagge hier, 

plagge doar, weer een veld kloar....’, , ’n 

stuk in de fietse, dikke of buis.....’, ,Het is 

groen en het......’. 

 

Nadat Gerard zich terugtrok van het wa-

genbouwfront, hebben Wilko en onder-

getekende de kar een aantal jaren getrok-

ken, met als geruststelling, dat als we 

er niet uit konden komen we altijd een 

beroep mochten blijven doen op Gerard. 

Dat hebben we dan ook gedaan en nooit 

tevergeefs. Jaren na zijn afscheid was hij 

nog de bedenker van het idee en kwam 

er weer zo’n befaamd potloodschetsje.

Bij De Knunnekes hadden ze de ogen niet 

in de zak gehad en was ,onze Gerard’ voor 

een functie gevraagd en opgenomen in 

de Raad van Elf. Maar zijn betrokkenheid 

en verbondenheid bij de wagenbouwers 

van sv Grol bleef bestaan. Als wij dan op 

zaterdagmiddag de laatste hand legden 

aan de wagen, glipte Gerard altijd even 

uit het feestgedruis om een bezoek te 

brengen aan onze wagen.  Echtgenote Elly 

was al net zo betrokken. Iedere carnavals-

zaterdagmiddag was het vaste prik; Elly 

Hoenderboom die met een grote schaal 

overheerlijke pillewegge aankwam. Ook 

na het vertrek van Gerard heeft ze dat 

nog jaren gedaan. Geweldig!!

Als wagenbouwgroep zullen we Gerard 

altijd in onze herinnering blijven geden-

ken als écht dé grote man van de wagen-

bouwtraditie van sv Grol. 

Gerard bedankt, voor alles en vooral om 

wie je was.

Henri Walterbos

Namens (oud) wagenbouwers sv Grol 

[ H E N R I  W A L T E R B O S ]
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Sinterklaas blij gestemd na bezoek aan Grol-jeugd
[ H e n r i  W a l t e r b o s ]

Er was door de kinderen reikhalzend 

naar uitgekeken. Het grote Sinterklaas-

feest voor de jongste jeugd van s.v. “Grol”, 

op zaterdag 27 november. ’s Morgens 

eerst een potje voetballen onder ideale 

weersomstandigheden, vervolgens snel 

naar huis, omdat moeders het blauw-

witte tenue snel in de wasmachine 

moet stoppen om ’s avonds Sinterklaas 

een hartverwarmende ,blauw-witte aan-

komst’ te bezorgen in de sporthal. Maar 

voordat de Goedheiligman arriveerde, 

moesten de pupillen eerst nog even vol 

aan de bak in het traditionele spelletjes-

circuit. Het werd een dolle boel, want 

terwijl de kinderen rode wangen oplie-

pen van de inspanningen (en spanning) 

kwam er ineens een aantal Zwarte Pieten 

de sporthal binnen gerend om de boel 

alvast een beetje op te fleuren. Zij maak-

ten er een spontaan zooitje van. De kin-

deren liepen rondjes door de zaal achter 

de trouwe gedienden van de Goedheilig-

man aan en dansten met Disco-Piet dat 

het een lieve lust was. Onvermoeibaar, 

althans zo leek het. Natuurlijk was er 

ranja om de dorstige keeltjes te smeren. 

Na een uur inspanning was het tijd voor 

ontspanning, met de aankomst van de 

grote kindervriend uit Spanje.  Deze had 

zich bijzonder verheugd op zijn weer-

zien met de Grol-jeugd, want de totaal 

verraste presentator Patrick Pos meldde 

de kinderen, die op dat moment nog vol-

op bezig waren met het spelletjescircuit, 

dat Sinterklaas al op de parkeerplaats 

aangekomen was en dat hij de sport-

hal binnen wilde gaan. In allerijl werd 

alles opgeruimd en werd de grote def-

tige stoel in de schijnwerpers gezet om 

plaats te bieden aan Sinterklaas.  

Sinterklaas was goed gemutst, of zoals 

in zijn geval misschien meer van toepas-

sing, goed gemijterd, naar de sporthal 

op Den Elshof gekomen. Bij het aanzien 

van de jongste Grol-jeugd in dat prach-

tige blauw-wit (volgens de Sint een mix 

van Barcelona en Real Madrid) was hij 

ineens van zijn winterdepressie af. Het 

valt immers niet mee voor een man op 

leeftijd het warme Spanje (tijdelijk) in 

te moeten ruilen voor ons koude kikker-

landje, en dat ook nog eens uitgerekend 

in de koudste periode van het jaar. Afijn, 

de Sint was zichtbaar geroerd bij het 

binnen gaan van de sporthal. Zijn baard 

glom van trots. Bijna 150 uitgelaten 

voetballertjes toverden een gulle lach 

tevoorschijn.  

Het was Christian Reinders die Sinter-

klaas welkom heette namens s.v. “Grol”. 

Bij zijn inleidend woordje dacht de Sint 

nog even hardop terug aan zijn ont-

vangst afgelopen jaar en vroeg hij zich 

af of het allemaal goed gekomen was 

met de gebroken pols van Jaap Bruy-

stens.

Hij kon ook dit jaar de kinderen gerust 

stellen; ,,Er zaten er weliswaar een paar 

op het randje, maar er hoeft geen enkel 

kind mee in de zak naar Spanje.”

Natuurlijk wilde hij nog een paar kin-

deren bij zich hebben om even een bab-

beltje met hen te maken. Zo haalde hij 

als eerste Carmen Arendsen, Demi Woel-

tjes en Inge Hulshof, allen van Grol F5 

naar voren. Hij had namelijk het meest  

recente clubblad gelezen, dat hij via de 

Grolpost toegezonden krijgt, en wilde 

graag kennismaken met het dames-

trio dat in het clubblad geportretteerd 

stond als ,Speelsters van het kwartaal’. 

Hij prees met name de eerlijkheid van 

Carmen. ,,Jij zegt wat je denkt, want 

op de vraag in het clubblad ,wat lust je 

niet’ antwoordde jij, wat velen denken 

maar niet durven te zeggen, namelijk 

poep. Heel eerlijk vind ik dat,” aldus de 

Sint. Vervolgens werd Dennis klein Geb-

bink van Grol F8 naar voren geroepen. 

De Sint was ter ore gekomen dat Den-

nis ,laatste man’ was en zich daarom 

afvroeg of hij dus altijd overal als laatste 

weg gaat. Dennis kon de Sint met een 

gulle lach vertellen dat hij zich toch 

wel een beetje vergist had en dat laat-

ste man een positie in het veld was en 

niet van toepassing was op hetgeen er 

zich buiten afspeelt. Leider Jan Dieker 

werd eveneens gesommeerd naar Sint 

Nicolaas toe te komen. Met lood in de 

schoenen maakte Jan de gang naar de 

Sint, die uitermate goed op de hoogte 

bleek van alle ,ins and outs’ van deze 

Janneman. ,,Jan heeft hoog gevoetbald,” 

wist hij alsof hij er zelf bij geweest was. 

,,In de bergen in Oostenrijk heeft hij een 

balletje getrapt...en dat is heel hoog.” 

De Sint deelde en passant nog een (vrien-

delijke) sneer uit aan de KNVB ,,De KNVB 

vindt het onzin dat papa’s en mama’s te 

hard schreeuwen. Positief aanmoedigen 

is altijd goed. Als je als ouder niet hard 

mag schreeuwen word je toch gewoon 

leider...” Volgens de Sint zijn er twee 

soorten ouders; ,,Ouders die duidelijk 

hoorbaar zijn langs de kant en ouders 

die rustig opmerkingen maken en op 

Cruyfferiaanse manier (d.w.z. praten 

als Johan Cruyff) een ploeg aanmoedi-

gen. Een soort Hans Wols. Gekleed als 

trainer in lange jas, geen sokken aan en 

een sigaartje.” Helaas voor de Sint was 

vader Wols niet aanwezig. ,,Het tweede 

soort ouders is het duo Erwin Reijerink 

en Wiljon Wellink. Zij maken opmer-

kingen als ,je begrijpt het pas als je het 

door hebt.’”

Van Grol E3 mochten Sil Brockötter, 

Thorsten van Melis en Stan van Lent 

naar voren komen. Volgens de Sint de 

toekomstige spitsen van Grol 1. Alleen 

hun taalgebruik in het veld baarde de 

Sint zorgen; ,,In verslagen lees ik re-

gelmatig kreten als, pak ze, schiet met 

scherp jongens, sla die aanval af, ruk 

op in linie en sluit die tegenstanders op. 

Waar komt dat vandaan?” Leider Eddie 

van Melis diende zich te verantwoorden. 

,,Zijn het echt zulke bandieten? Jij hebt 

dus van je beroep je hobby gemaakt?,” 

gaf hij de in het dagelijks leven zijnde 

politieman aan. Deze bleef de rust zelve 

en kon de Sint gerust stellen dat het al-

lemaal nog wel meeviel.   

Nadat enkele moeders van de tribune 

naar beneden waren geroepen om een 

liedje te zingen voor de Sint, werd de 

Grol F zaterdagochtendselectie bij hem 

geroepen. ,,Dit is de kweekvijver van s.v. 

“Grol”, volgens de Sint,”en ze verliezen 

nooit.” Hij maakte ondermeer kennis 

met Martiz Bennink, Teun Bruins en 

Rick Elschot die volgens hem iets te 

vaak met de handen in de zakken lopen. 

,,Zijn jullie bang dat jullie hands ma-

ken?,” grapte de Sint. 

Met Luc ten Broeke werd een praatje 

gemaakt over het uitschieten van de bal. 

Abraham Navarro Beyl sloot het rijtje af. 

,,Abraham voetbalt met veel plezier. Al-

leen als iemand de bal afpakt dan moet 

hij huilen. Komt allemaal wel goed.” Tot 

slot sprak de Goedheiligman de leiders 

nog even toe, werden cadeautjes uitge-

reikt aan de kinderen en vertrok de Sint 

met zichtbare ,verzakkingsverschijnse-

len’ uit de sporthal, om nog een bezoek 

te brengen aan andere kinderen in Ne-

derland.
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Mag ik mij 
even voorstellen

Marc Rots

“Kerst” Voorstel RAP

Marc Rots is mijn 
naam
m’n zoontjes heten 
Tiem en Daan
ook ben ik ge-
trouwd.
Joyce is waar ik van 
houd.
Ik voetbal in Grol 8
een team waar 
men veel van 
verwacht
Party Rent, ik werk 
daar
zo dat was ‘t dan, 
iedereen een fijne 
Kerst en een geluk-
kig Nieuwjaar.

© Marcie Marc

‘Wat ’n happening..........,

Met de Supportersclub het jaar uit’
[ H e n r i  W a l t e r b o s ]

De regen kwam met bakken de lucht uit, 

het was steenkoud en in het centrum 

van Groenlo werd voor het eerst op de 

zaterdagavond de jaarlijkse Kertsmarkt 

gehouden. Kleumende mensen, nat door-

regent, maar goed gehumeurd, want het 

was niet onaardig heb me laten vertellen. 

Aan de andere kant van Groenlo werden 

de weersomstandigheden snel vergeten 

in een bomvolle sportkantine. Op het 

programma stond de naar schatting 4e 

of 5e editie van het evenement ,Met de 

Supportersclub het jaar uit’. Diverse ge-

ledingen binnen sv Grol, waaronder voet-

balelftallen, commissies en besturen kre-

gen het verzoek deze avond een act op te 

voeren, met een geheel eigen invulling.

In het jaar 1990 vond de eerste editie 

plaats van dit Grol-evenement. Door de 

jaren heen uitgegroeid tot een niet meer 

weg te denken ,Winterstop-activiteit’. Be-

perkte middelen, maar  altijd een hoog 

amusementsgehalte, dat alleen maar mo-

gelijk is uiteraard met de inzet van eigen 

leden. Er met zijn allen samen een gezel-

lige avond van maken. In de hal hangen 

nog mooie fotocollages, als aandenken 

van eerdere edities. Vele staaltjes over-

heerlijke Grol-humor. Herinneringen 

vervagen, maar gelukkig hebben we de 

foto’s nog.......

De organisatie was ook deze keer in handen van het bestuur Supportersclub sv Grol, 

aangevuld met Gerard Bos. Dit op zijn eigen verzoek. Betrokkenheid heet dat. 

Ondergetekende werd verzocht het geheel aan elkaar te praten en een neutrale jury 

werd benaderd om de acts te beoordelen.  De jury was een afspiegeling van de be-

volking van de nieuwe gemeente Groenlo-Lichtenvoorde. Als eerste mocht Dennis 

Seesing plaats nemen achter de hoge jurytafel. Een tot Grolsen genaturaliseerde kei, 

jarenlang actief geweest binnen de jeugdafdeling en op dit moment hoofdtrainer van 

v.v. Zelhem. Al uit de Keistad komen ,waterfietsen’ was daar Piet ten Holder, Longa 

man in hart en nieren maar ooit gevallen voor Grolse schone Sabine, uit het bekende 

Rooksgeslacht, waarvan hij nog een boekje open deed in een ijzersterk gedicht. De 

Grolse inbreng kwam van Grolkopstukken Michel Hoffman en Jos Lensink, die een 

waardige voorzitter  was. Hij had in zijn voorwoord nog een advies aan de deelnemers; 

,,A’j vanoavend völle punten wilt halen kö’j hier halve liters neer zetten of consumptie-

bonnen brengen.” De andere juryleden knikten vervolgens instemmend.

Middels dit fotoverslag blikken we nog even terug op deze geweldige Grol-avond.

Het Jeugdbestuur beet het spits af met een vertolking van Jovink & de Voederbietels, 

met in hun midden hun eigen Tante Riky (Carry Walterbos). 

Grol A2 voerde Lange Frans en Baas B op 

met het maatschappijkritische ,Zinloos’. 

Een zeer geslaagd optreden, waarna de 

heren zich snel terugtrokken aan hun 

tafeltje vol goudgele rakkers.

Het Kantinepersoneel (dames die door vele voetballers vaker worden gezien dan 

hun eigen vrouw) bracht een zeer vrouwelijke uitvoering van de homo-act YMCA 

van Village People. De jury was danig onder de indruk van hetgeen geboden werd. 

Piet ten Holder smolt voor agente Sanne Kroekenstoel; ,,Als ik vanavond geen bekeu-

ring krijg, kom ik hem zelf halen.” 

Stefan Harmsen van Grol 3 vertegen-

woordigde zijn team als de coke-snui-

vende en bal(g) hooghoudende Diego 

Armando Maradonna; ,Life is life’.  

Grol A1 het vlaggenschip van de jeugd herbergt veel cabarettalent. Zij brachten met verve een levensechte benadering enkele 

prominente Grolmensen; Een dampende, hoestende en foeterende Toon Hartman, een ingetogen Jan Baks, Hemmie Oolthuis, 

Dennis Seesing en een sjekkie draaiende Hennie Schovers.

Grol 1 (wissel)speler Jeroen van Dalen in 

actie om een basisplaats af te dwingen 

met een perfecte imitatie van zijn trai-

ner Gerard Bos, die hiermee een spiegel 

voorgehouden kreeg, maar zijn pupil 

complimenteerde met zijn vertolking.   

Op school werd ons allen al geleerd; ,Samen praten kan niet, samen zingen wel’. 

Voor Grol 7 geldt dit nog steeds. Het koor van oude krasse knarren bracht een Inter 

Nos medley.  A-muzikaal dirigent was Henk Porskamp. Als het koor begon te zingen, 

begon hij te zwaaien.

18 S U P P O R T E R S C L U B
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Nieuwjaarsloop s.v.“Grol”
Zondag 9 januari a.s. zal de inmiddels 

traditionele nieuwjaarsloop van de s.v. 

Grol plaatsvinden. Ook dit keer belooft 

het weer een geweldige happening te 

worden. In het diepste geheim wordt er 

door tal van Grolleden gewerkt aan een 

optimale conditie, om zodoende zondag 9 

januari a.s. vriend en vijand te verrassen 

met een fantastische prestatie. Afgelopen 

keer waren er bijna 200 deelnemers en 

de organisatie rekent er op dat dit keer 

de grens van 200 deelnemers doorbroken 

zal worden. Vanaf 9.30 uur kan men zich 

op het sportpark Den Elshof inschrijven 

voor deze nieuwjaarsloop. Om 10.30 uur 

zal dan het startschot klinken voor de te 

lopen afstanden van 3,5 en 10 kilometer.

Aansluitend aan deze nieuwjaarsloop zal 

rond 12.30 uur de nieuwjaarsreceptie van 

de s.v. Grol beginnen. Tijdens deze recep-

tie zal men ondermeer getuige kunnen 

zijn van de nieuwjaarstoespraak van de 

voorzitter van de s.v. Grol, de prijsuitrei-

king van de nieuwjaarsloop (dit jaar zal 

er voor het eerst gelopen worden om de 

Ferry Froeling wisselbeker), de presenta-

tie van de nieuwe website van de s.v. Grol 

en de presentatie van het deelnemersveld 

van het komende 16e Marveldtoernooi.

Al met al genoeg redenen om zondag 9 

januari te noteren in uw agenda en een 

bezoek te brengen aan het altijd sfeervolle 

sportpark Den Elshof. Namens de s.v. Grol 

bent u bij deze van harte uitgenodigd.

Het Grol 1 zaterdagteam, oftewel Grol 12, bezong hun zaterdag, gebaseerd op het 

nummer ,Meiden van de nacht’. 

De terreincommissie was de vorige editie nog winnaar met hun vertolking van de 

Kabouterdans van Kabouter Plop. Nu met een ode aan André Hazes. Om levensecht 

overgekomen waren de heren al zeer op tijd begonnen zichzelf moed in te drinken. 

Goed gelukt, hun act ook. Hier met solozang van Guus Gockel, die na afloop ver-

klapte ook al voor Zwolle benaderd te zijn voor een act. ,,Guus Gockel, tot nu toe nog 

steeds zonder mokkel. Niet lang meer als dat zo door gaat...”

Hoofdrainer Gerard Bos deed zelf ook een duit in het zakje. De 

zeer meelevende  trainer van ons vlaggenschip haalt regelma-

tig de krant met zijn gedrag. Alvorens zijn eigen act te bren-

gen, voerde hij het woord. Hierin stak hij de loftrompet over 

,onze Grol’ en bedankte voor de steun van Grol 1 tot nu toe. 

Daarna zijn ontroerende act ,Egeltje’ van Hessel, bijgestaan 

door Jeroen van Dalen als het egeltje. 

Het was bijzonder gezellig in het clubhuis, dat tot in alle hoeken gevuld was.

Het was wederom een historische avond, gezellig, maar ook met de gedach-
ten bij een week daarvoor. Toen was het ergens anders volle bak. Onder ge-
heel andere omstandigheden. 

De zondagmorgen na ,Met de Supportersclub het jaar uit’ . Bloemen voor hen die 

nooit meer zo’n avond meer bij kunnen wonen en die we er nog zo graag bij hadden 

gehad en die we zo enorm missen. Of zoals de avond er voor werd gezegd door de 

presentator; ,,Het was een geweldige avond. Mooie bloemen gehad. Grol is een club 

van uitersten. Laatste jaren veel ellende mee gemaakt als club. Vanavond volle bak, 

maar onlangs ook, in totaal andere omstandigheden. Ik leg ze neer bij het prachtige 

monument. Jongens, deze zijn voor jullie.” Meerderen volgden dit initiatief.

Grol 4 had een hele act gemaakt van ,Kleine Bever’ van Stefan 

Mondial. Marcel Wolters kroop in de huid van zijn idool uit 

Groenlo. Kleine Bever, zo van de prairie geplukt, werd verper-

soonlijkt door Ronald Buesink, al op de hielen gezeten door 

enkele blanke mannen.  

        21
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‘Alleen de s.v.“Grol” was zijn hobby’
Wanneer u dit clubblad onder ogen krijgt, staan wij opnieuw aan de vooravond van het jaarlijkse Kerstfeest, zit u er middenin of heeft u het 
feest al achter de rug. Feit is dat wij praktisch tegelijkertijd weer een jaar afsluiten, in dit geval het jaar 2004, andermaal een jaar vol hoog-
tepunten, maar vooral ook dieptepunten. En vanzelfsprekend gaan onze gedachten hierbij in deze donkere en vaak sombere dagen uit naar 
hen, die ons dit jaar zijn ontvallen. Verdere aandacht hoef ik hieraan in deze bijdrage niet te besteden, want als sportvereniging ‘Grol’ hebben 
wij de goede gewoonte dit te doen op het moment dat het moet. Naast de dood van weer een groot Grolman en een fantastische (sport)vriend: 
Gerard Hoenderboom (zie mijn eerbetoon elders in dit clubblad), wil ik u in deze rubriek één opvallend detail niet onthouden en dat is het 
volgende. Op 9 november van dit jaar overleed op 87-jarige leeftijd Grollid Jan Schutten, bouwondernemer uit de Groeneweg. Toen ik de in 
katholieke kringen als bidprentje aangeduide ‘In herinnering’ las, werd mijn aandacht getrokken door de tekst: ‘De bouw was Jan zijn leven, 
alleen de s.v. “Grol” was zijn hobby. Verdere hobby’s had hij niet’. Opmerkelijke tekst, die nog eens duidelijk aangeeft welk een belangrijke 
maatschappelijke en sociale functie de s.v. “Grol” heeft binnen de gemeenschap Groenlo

Op 1 januari 2005 bent u en ik inwoner 

van de nieuwe gemeente Groenlo-Lichten-

voorde of hoe de nieuwe naam ook moge 

worden. Van de met deze herindeling 

gepaard gaande veranderingen zullen 

wij niet direct alles merken. Als bestuur 

zijn wij natuurlijk wel belangstellend hoe 

het subsidiebeleid er straks in de nieuwe 

gemeente uit gaat zien. Twee zaken heb-

ben daarbij in mijn ogen hoge prioriteit 

en dat is de vraag hoe het nieuwe gemeen-

tebestuur anticipeert op het onderhouds- 

en investeringsplan ten behoeve van ons 

sportcomplex voor de lange termijn, als-

mede het aspect dat de nieuwe bestuur-

ders hopelijk snel inzien dat in navolging 

van buurt- en straks zustervereniging 

Longa ’30 ook de s.v. “Grol” letterlijk en 

figuurlijk niet meer uit de voeten kan 

zonder kunstgrasveld.

Halverwege het seizoen 2004-2005 aan-

geland, kunnen wij met z’n allen stellen 

dat het in alle opzichten goed gaat met 

onze club. Zeker sportief gezien, hebben 

wij geen enkele reden tot klagen. Zowel 

bij het prestatieve als bij het recreatieve 

gedeelte van de club loopt alles in grote 

lijnen naar wens. De jeugdafdeling flo-

reert als nooit tevoren, er is nog steeds vol-

doende aanwas, zelfs meer dan verwacht 

en het prestatieve gedeelte bij met name 

de senioren scoort boven verwachting. 

Dit heeft ons als bestuur doen besluiten 

om het contract met hoofdtrainer/coach 

Gerard Bos met een jaar te verlengen. Een 

en ander betekent dat Gerard straks zijn 

vierde contractjaar ingaat bij onze ver-

eniging. Een knappe prestatie van deze 

Haaksbergenaar, na respectievelijk vier 

jaar Rood Zwart in Delden en vier jaar 

Longa ’30 in Lichtenvoorde. De s.v. “Grol” 

heeft het naar zijn zin met Gerard Bos en 

Gerard Bos heeft het naar zijn zin met de 

s.v. “Grol”. Beiden passen bij elkaar. Na-

tuurlijk heeft dit te maken met de wijze 

waarop Gerard in de vereniging staat, 

met alle geledingen omgaat, maar zeker 

ook met de prestaties tot op heden en de 

manier waarop hij geleidelijk aan jeugd-

spelers inpast en vervolgens beter maakt. 

Natuurlijk is hij daarbij als trainer/coach 

afhankelijk van de doorstroming en voor-

al de kwaliteit van de spelers. Maar tege-

lijkertijd weet Gerard als geen ander dat 

de progressie op het gebied van alle mo-

gelijke voetbalaspecten vanuit de spelers 

zelf moet komen en dat er geen trainer be-

staat, die dat geheel eigenhandig kan stu-

ren. Wanneer ik deze zinnen intik, moet 

ik denken aan een boeiend interview met 

de bekende trainer Fabio Capello in het 

weekblad Voetbal International. De man, 

die niet alleen AC Milan en AS Roma, 

maar ook Real Madrid kampioen maakte, 

zegt daarin dat de meeste trainers hun 

eigen inbreng overschatten en dat al die 

theorieën over tactiek en conditie, alsme-

de over de inbreng van trainers menigeen 

aanspreken, maar dat het resultaat wordt 

bepaald door de kwaliteit van de spelers. 

Eenvoudige woorden, maar naar mijn me-

ning erg (doel)treffend!

Door het bestuur is hard gewerkt aan 

de begin dit jaar vastgestelde ‘elf’ speer-

punten. Zo is de actualisering en verdere 

uitbreiding van het beleids- c.q. vereni-

gingsplan praktisch afgerond. De door de 

werkgroep gehanteerde grondige aanpak 

heeft een professioneel stuk werk als re-

sultaat opgeleverd. Binnenkort hoort of 

ziet u er meer van. Ook de communicatie, 

zowel in- als extern, heeft dit jaar veel 

aandacht gekregen. Het meest opmerke-

lijke nieuwtje op dit terrein bestaat uit 

de mededeling dat op zondag 9 januari 

2005 tijdens de traditionele Nieuwjaars-

receptie de nieuwe website van onze ver-

eniging zal worden gepresenteerd. Hulde 

aan het adres van Incredible Interactive 

Media, dat samen met de leden van de 

stuurgroep en de beheergroep veel tijd 

en energie hebben gestoken in een nog 

betere presentatie en uitstraling van de 

club. Hopelijk gaat binnenkort ook de 

ledenwerfactie, met name gericht op het 

aantrekken van meer ondersteunende 

leden, zijn vruchten afwerpen. Ik ben er 

nog steeds van overtuigd dat er vele Grol-

lenaren, of in dit geval beter aangeduid 

als sympathisanten van de club zijn, die 

gaarne lid willen en kunnen worden. 

Een ander belangrijk aandachtspunt van 

ons bestuur is de sponsoring. Als grote 

vereniging in een nu nog relatief kleine 

gemeente zijn wij bijzonder te spreken 

over het aantal sponsoren en de daaruit 

voortvloeiende omvang van de financiële, 

materiële of andere inbreng. Erg blij zijn 

wij dat er met de directie van de Grolsch 

Bierbrouwerij in Boekelo onlangs een 
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nieuw, erg interessant vijfjarig sponsor-

contract is afgesloten. Onze hoofdspon-

sor en tevens kledingsponsor van Grol 

1: Univé Verzekeringen is bezig aan zijn 

derde en laatste contractjaar. Binnenkort 

zullen wij de besprekingen starten, die 

hopelijk resulteren in een verlenging en 

verbetering van het contract. Ik moet u 

zeggen dat ik daar alle vertrouwen in heb. 

De samenwerking is voortreffelijk en niet 

alleen met de directie en medewerkers 

van Univé Verzekeringen in Zwolle, maar 

ook met de directie en medewerkers van 

Univé OverGelder in Varsseveld klikt het 

bijzonder goed. Evenals de cultuur van 

het grote Sc. Heerenveen erg goed past bij 

Univé, past ook de cultuur van het kleine 

s.v. “Grol” uitstekend bij deze landelijk 

erg bekende verzekeringsmaatschappij.

In 2005 beleeft dit clubblad haar vijfen-

twintigste jaargang. Een in mijn ogen 

weer bijzondere mijlpaal, waaraan on-

getwijfeld extra aandacht zal worden 

besteed. Als initiatiefnemer van het 

clubblad en daarna eerste eindredacteur 

gaan mijn gedachten daarbij terug naar 

het jaar 1981, waarin het eerste in twee 

kleuren gedrukte clubblad van de offset-

pers kwam rollen. Destijds een absoluut 

hoogtepunt in het bestaan van de s.v. 

“Grol”, zeker als je bedenkt dat je toen als 

vereniging al goed aan de weg timmerde 

wanneer je een gestencild blaadje wist uit 

te brengen. Nu nog herinner ik mij als 

de dag van gisteren, dat bestuurslid en 

tevens vormgever Gerard Hoenderboom 

bij mij thuis kwam met de proefdruk van 

het allereerste clubblad in offset. Apetrots 

waren wij met z’n tweeën. Deze herin-

nering wilde ik u niet onthouden, zeker 

nu Gerard deze maand zo plotseling is 

overleden. Al met al derhalve redenen 

voldoende om in deze rubriek de club-

bladcommissie eens extra dank te zeggen 

voor haar professionele werk ten behoeve 

van de vereniging. Veel succes en vooral 

veel verenigingsplezier toegewenst nu en 

straks in het vijfentwintigste jaar!

Tegen u als lezers zeg ik tenslotte graag:

Prettige feestdagen toegewenst en wat be-

treft 2005 hoop ik voor u op een heel goed 

en vooral gezond jaar, waarbij ik velen on-

der u niet alleen in deze dagen maar ook 

in de komende tijd veel sterkte toewens!

Uw voorzitter.

Gerard Hoenderboom (53 jaar) is dood. Wanneer 

je op maandag 6 december van dit jaar met dit 

bericht wordt geconfronteerd, is je eerste reac-

tie er één van: dit kan en dit mag toch niet waar 

zijn. Vloeken of andere op zo’n moment voor de 

hand liggende boze of emotionele uitlatingen 

helpen niet. Het is een gegeven, een keihard 

gegeven: Gerard is niet meer!

Elly, Pol en Ela moeten verder zonder hun fan-

tastische man en vader. Dat is het enige dat telt. 

Andere zaken zijn totaal niet belangrijk, doen 

er niet toe.

Buiten is het inmiddels donker. Mede daardoor 

is de wereld ineens klein, beangstigend klein. 

Gerard, die toffe kerel speelt door mijn hoofd. 

Weer één van die fijne makkers, die ons is af-

genomen. Beseffen doe ik het niet, begrijpen 

kan ik het niet, niemand beseft of begrijpt het 

toch. Waarom, verdomme waarom? Velen en 

zeker zijn eigen gezin had hem nog zo nodig. 

Maar het is niet anders, iedereen en dus ook 

zij, wij en ik zullen moeten accepteren dat het 

leven verder moet zonder Gerard, een fijn en 

een goed mens.

Opeens richt ik mij op en maak vrouwlief Ria 

deelgenoot van mijn gevoelens, van mijn ge-

dachten. Heb ik niet altijd gezegd dat Gerard ie-

mand is waarop je niet kwaad kunt worden? Heb 

ik niet altijd gezegd dat wanneer je ruzie krijgt 

met Gerard, het aan jezelf ligt? Iemand die altijd 

voor iedereen klaar stond, die iedereen wilde 

voorthelpen. Als zelfstandig ondernemer had hij 

de goede eigenschap zich nooit te willen ver-

rijken over de rug van een ander. Sterker nog, 

hij legde er liever op toe, als de ander maar tevreden was. Een 

heerlijke gozer die Gerard.

Het is ruim 25 jaar geleden dat ik samen met wijlen Tonnie (Fut) 

Vaarwerk bij Gerard op bezoek was in zijn voormalige, al jaren 

afgebroken woning aan de Winterswijkseweg om hem te bena-

deren voor de functie van bestuurslid van de sv Grol. Gerard had 

zich al enkele jaren geprofileerd als de ideale voorman van de 

wagenbouwgroep binnen de club. Om die reden een uitstekende 

kandidaat voor de functie bestuurslid, belast met alle zaken buiten 

het voetbal om. Negen jaar bestuurslidmaatschap volgden en door 

de vele opgedane sociale en andere contacten werd Gerard het 

prototype van een voorbeeldig geïntegreerde Grollenaar.

Gerard is bijna 30 jaar lid geweest van de sv Grol en heeft in die 

periode veel voor de club betekend. Niet alleen als een gediscipli-

neerd bestuurslid en een groot inspirator van de wagenbouwgroep, 

maar ook als het creatieve brein binnen de clubbladcommissie 

heeft hij zijn sporen terdege verdiend. Vanaf jaargang 1 in 1981 

heeft hij elf jaar achtereen onvoorstelbaar veel en goed werk 

gedaan voor ons altijd en overal bekend staande professionele 

clubblad. Gerard was iemand waar je op kon bouwen en vertrou-

wen. Niet alleen een verenigingsman, maar ook een voortreffelijk 

vakman. Wat is het dan toch mooi om te weten dat het prominente 

logo van onze vereniging door hem is ontworpen.

Het gegeven dat Gerard destijds door ons bestuur is benoemd tot 

lid van verdienste en begin dit jaar in functie als stadsprins Gerard 

II van de carnavalsvereniging De Knunnekes van onze vereniging 

de speciale gouden waarderingsspeld in ontvangst mocht nemen, 

heeft hem veel, heel veel gedaan. Blij en tegelijkertijd dankbaar 

zijn wij met z’n allen dat wij hem op die manier onze dank en 

waardering hebben kunnen laten blijken. 

Gerard, je was een geweldige kerel, een gezellige makker, een 

goed verenigingsman, een prima vrijwilliger en een voorbeeldige 

sponsor.

Gerard, bedankt voor alles, we zullen jou enorm missen!

Theo Huijskes,

voorzitter sportvereniging ‘Grol’.

IN MEMORIAM          

Gerard Hoenderboom
‘EEN FIJN EN EEN GOED MENS!’
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“Keepers moeten vechten 
 voor een plaats onder de lat”

Sjaak is inmiddels 39 jaar en getrouwd 

met “een deerne oet Zuwnt”. Hij is vader 

van twee dochters. Met zijn gezin woont 

hij vlakbij het kruisbeeld aan de Grens-

weg in het landelijke gebied tussen Zieu-

went, Groenlo en Lichtenvoorde. 

Sjaak is geboren in Winterswijk en op 

zijn negende naar Groenlo gekomen. Hij 

is toen direct bij s.v. “Grol” gaan voetbal-

len. Na 2 jaar in Groenlo te hebben ge-

woond, is hij verhuisd naar Neede. Hij 

bleef s.v. “Grol” wel trouw. Sjaak hier-

over: “Ik voetbalde in de jeugd met fan-

tastische jongens om me heen. En om-

dat mijn vader destijds bij de GTW(later 

GSM) werkte kon ik gratis reizen met de 

bus.” Enkele keren per week kwam Sjaak 

dus met de bus naar Groenlo om te trai-

nen en wedstrijden te spelen. Hij heeft de 

selectieteams D1, C1, B1, A1 en de hoofd-

macht van s.v. “Grol” doorlopen. Sjaak 

bleef echter niet in Neede wonen. Hij ver-

kaste naar Deventer, waar hij de studie 

fysiotherapie ging volgen. Het voetballen 

kwam op de achtergrond te staan en zo-

doende raakte hij twee jaar buiten beeld. 

Na wat contacten met oude ploegmak-

kers begon het weer te kriebelen. Sjaak: 

“De handschoenen kwamen van de zolder 

en dat luidde een nieuwe periode in met 

wederom veel successen. Het “oude club-

je” was weer bij elkaar. Michel Hoffman 

kwam terug van WVC en Edwin Bosman 

speelde nog in het eerste.” Sjaak maakte 

in die seizoenen vele kilometers tussen 

Deventer en Groenlo, maar hij had het er 

graag voor over. 

Na zijn studie werkte Sjaak eerst een 

tijdje als fysiotherapeut in Duitsland. “Ik 

wilde graag een eigen praktijk beginnen 

en in Zieuwent zag ik mogelijkheden 

iets op te bouwen. Ik heb geen gedegen 

marktonderzoek gedaan, maar ben op 

gevoel begonnen.” De start van de eigen 

[ R i k  G o c k e l  e n  R e n é  W o l t e r s ]

fysiopraktijk, 6 jaar geleden, was niet ge-

makkelijk. 

“In het begin bestaat je klandizie alleen 

uit mensen die particulier verzekerd 

zijn. Dat kun je alleen wel redden. Toen 

later ook ziekenfondsverzekerden via een 

contract met Amicon bij mij aan klopten, 

kon ik gestaag gaan uitbreiden. Ook door 

de sportactiviteiten bij het Sourcy Center 

en mond- tot mondreclame is de praktijk 

van Sjaak inmiddels met 4 medewerkers 

uitgerust. 

Met Max de Vries (u wel bekend) is Sjaak 

een jaar geleden een samenwerkingsver-

band op gaan zetten in het reïntegratie-

circuit. Bedrijven kunnen werknemers 

met mankementen(zowel psychisch als 

fysiek) doorsturen naar Zieuwent, waar 

na een goede diagnose alles in werking 

wordt gesteld deze mensen zo snel mo-

gelijk in het arbeidsproces terug te laten 

keren. Voor elke cliënt wordt een traject 

op maat uitgestippeld, waarmee de te-

rugkeer op de werkvloer snel geregeld 

wordt. Daarnaast bestaan er plannen om 

een alternatieve ARBO-dienst te starten. 

Deze moet marktgerichter gaan werken 

dan de reguliere ARBO-diensten. Sjaak 

en zijn medewerkers willen bij een zieke 

werknemer meteen actie ondernemen 
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en niet alles op de lange baan schuiven. 

De alternatieve ARBO-dienst kan onder 

andere ingeroepen worden op het ge-

bied van fysieke en psychische klachten, 

outplacement en conflictsituaties. Het is 

de bedoeling dat alles achter één loket 

plaats gaat vinden, zodat bij Jansen en de 

Vries alles geregeld wordt. 

De drukke praktijk heeft ervoor gezorgd, 

dat het actief sporten van Sjaak op een 

laag pitje heeft gestaan. De eerste paar 

jaar in Zieuwent heeft hij nog bij RKZVC 

in het tweede en derde elftal gevoetbald. 

Daar is hij gestopt op het dieptepunt van 

zijn voetballende carrière, want in het 

laatste seizoen is hij met RKZVC 3 gedegra-

deerd. Het was steeds moeilijker om zijn 

gezin en het werk te combineren met 

het voetballen op de zondag. Om zijn 

lichaam toch nog enigszins in vorm te 

houden, trekt en duwt hij 1 keer in de 

week aan de apparaten in het Sourcy 

Center. Tegenwoordig doet hij dat met 

zijn hele gezin op de zondagochtend. 

Daarnaast voetbalt hij nog in de zaal met 

een aantal voetbalmaten, zoals Freddy 

Brockötter, Elwin Staring, Axel Kuska en 

Arréan Arink.

Zoals al eerder vermeld, heeft Sjaak in 

alle geselecteerde jeugdteams bij de s.v. 

“Grol” zijn mannetje gestaan. Daarna was 

het tijd voor het grote werk en mocht 

hij Fut opvolgen in de goal bij het eer-

ste elftal. Sjaak zegt dat hij altijd tegen 

Fut opkeek, want dat was jarenlang een 

vaste waarde voor het eerste elftal. Sjaak 

heeft zelf ongeveer 10 jaar in het eerste 

gekeept. Menigeen zal zich nog herin-

neren dat Sjaak een duidelijk aanwezige 

persoon was in het doel. Als hij zij “los”, 

moest ook niemand meer aan de bal 

komen. Ook al was het een eigen speler 

die er nog tussen zat; iedereen moest wij-

ken voor Sjaak. Dat hij een paar keer de 

veroorzaker was van een gebroken been 

en een knock-out, zal niemand dan ook 

verbazen.

Momenteel heeft Sjaak totaal geen be-

trokkenheid meer met het voetbal op het 

Grolveld. Zijn werk en sociale leven bin-

den hem aan Zieuwent. Alleen het jaar-

lijkse carnaval doet hem nog terugkeren. 

Dan gaat hij een paar dagen uit zijn dak 

met het zaalvoetbalploegje. Een emotio-

nele binding zal er altijd blijven met de 

Grol, want hij heeft hier prachtige jaren 

gehad en altijd met zeer veel plezier ge-

keept. Hij kan vier kampioenschappen 

in de jeugd en twee kampioenschappen 

met het eerste achter zijn naam schrij-

ven. Een erg mooie ervaring was een pro-

motiewedstrijd met Grol A. “Voor mijn 

gevoel stonden er wel 1.500 man langs de 

zijlijn. Een heerlijk gevoel was dat om in 

die ambiance te mogen voetballen.”

Dat Sjaak nog steeds gedreven is blijkt 

gaandeweg het gesprek. Het keepersvak 

doet hem nog veel. Hij geeft goede raad 

voor de opleiding van jeugdkeepers. “Het 

is allemaal wel mooi, dat jonge keepers 

gratis kleding en handschoenen krijgen, 

maar het gaat erom dat je ze de beleving 

kunt overbrengen die jezelf ook moet 

hebben als trainer. Maak ze enthousiast! 

Ze moeten vechten voor een plaats onder 

de lat. Het moet niet zo zijn dat er maar 

even eentje aangewezen wordt die moet 

gaan keepen. Zorg dat ze uitstraling heb-

ben in de goal. Een beetje showelement 

hoort daar ook bij. Ik herinner me bij-

voorbeeld nog momenten, dat ik een ge-

weldige duik maakte, de bal uit de hoek 

plukte en daarna nog vier keer doorrolde 

op de grond. Terwijl die bal ook op een 

veel simpeler manier was te pakken. 

Maar door dat showelement eraan toe te 

voegen, vinden ze je een veel betere kee-

per en heeft de tegenstander ook meer 

respect voor jou”. 

Sv Grol lanceert nieuwe website
Naast de presentatiegids, het infobulletin jeugd, de Groenlose Gids en andere lokale en regionale media is de website www.svgrol.nl  een heel belangrijk 

medium om de leden van de S.V. Grol op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Sinds juni 2001 is de S.V. Grol officieel 

online. De ontwikkeling en onderhouden van de site verliep de eerste jaren met de nodige ups en downs. Het verder ontwikkelen c.q. verfraaien van 

onze website was het afgelopen jaar dan ook één van de elf speerpunten, die het hoofdbestuur zich voor 2004 ten doel had gesteld. In samenspraak met 

Incredible Interactive Media en een door het bestuur in het leven geroepen beheergroep, bestaande uit 4 enthousiastelingen, is er hard gewerkt aan het 

meer vorm en inhoud geven aan dit medium. Het doet ons als bestuur van de S.V. Grol dan ook deugd dat wij kunnen melden dat de nieuwe website 

gepresenteerd wordt tijdens de komende nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari a.s. en per die datum dan ook de lucht in gaat. Het is in alle opzichten 

een ‘’Grolwaardige” site geworden.

Mag ik mij 
even voorstellen

Maurice 
Krabbenborg

Mijn naam is Mau-
rice Krabbenborg, 
geboren in mei 
1966 en ben nog 
altijd woonachtig 
in Groenlo. Ik ben 
getrouwd met 
Bianca en wij zijn 
de trotse ouders 
van onze zoon 
Juul.Sinds 1992 
ben ik werkzaam 
bij Party Rent in 
Bocholt. Ik ben 
sinds 1977 lid van 
de volleybalver-
eniging VV Grol en 
niet alleen actief 
in het veld, maar 
ben eveneens be-
trokken bij diverse 
andere vrijwil-
ligersfuncties. 
Al bijna 10 jaar 
ben ik onder-
steunend lid van 
de s.v. “Grol” en 
bezoek zoveel 
mogelijk thuis-
wedstrijden van 
onze hoofdmacht 
(de laatste tijd 
wordt dit helaas 
steeds minder). 
Ik heb een grote 
interesse in alles 
wat met sport 
te maken heeft 
en ben iemand 
die de Europese 
geschiedenis goed 
probeert te door-
gronden.
Verder ben ik lid 
van de vrienden-
vereniging Zorro+ 
en liefhebber 
van gezelligheid 
met een vleugje 
humor.

KAMPIOEN
Grol F8 o.l.v. Bert te Brinke, 
Yorick Vos, Ruben Stapelbroek, 
Lennart Walterbos en 
Christian Pillen
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“DE HUMOR LIGT OP STROATE, 

EN DOAR LIGGE WI’J OK WAL EENS TUSSEN”

[ M A U R I C E  K R A B B E N B O R G  E N  M A R C  R O T S ]

Zwolse jongens in Grolse dienst

“Vrogger had ik 

zo’n twee paar 

voetbalschoone 

neudig per 

seizoen, moar de 

laatste veer joar 

wordt dat better”

Ze zingen het clublied van de s.v. “Grol”, 

Groenlose Jongens, uit volle borst mee, 

maar iets in hun stem verraadt dat ze 

niet 100% van Grolse bodem zijn. Voor 

ons gesprek hebben we een afspraak 

weten te beleggen met een illuster trio 

Zwollenaren in Grolse dienst. Nee, we 

hebben het niet over succesvolle oud-top-

voetballers die na een geslaagde carrière 

bij de trotse eerste divisionist FC Zwolle, 

hun glansrijke loopbaan willen afsluiten 

bij een grote vereniging in de Achter-

hoek. Nee, gelukkig maar voor ons in-

terviewers hebben we deze drie toppers 

uit het buurtschap Zwolle weten te strik-

ken voor een diepgaand gesprek in het 

gezellige café Grolzicht, alwaar Casper 

van Uem al sinds jaar en dag de scepter 

zwaait en tevens gevraagd en ongevraagd 

zijn verfrissende kijk op vele dagelijkse 

beslommering tentoonspreidt. Bij bin-

nenkomst op de maandagavond van het 

interview is de eerste opmerking direct 

al goed voor veel hilariteit. “Goedeno-

avond heren, komm’t jullie de wekke 

deurmidden zagen”, klinkt het droog uit 

de keel van de uitbater, waarna hij verder 

gaat met het kaartspel aan de stamtafel. 

Wij als interviewers worden direct aan 

de grote ronde tafel met het welbekende 

Duitse zitje in de hoek van het café ge-

posteerd, alwaar onze eerste gasten ko-

men aangeschoven. Peter Porskamp is de 

eerste die het durft om plaats te nemen 

aan de tafel met Grolse interviewers en 

even later neemt ook Hennie Wolters de 

stap in de goede richting. Als we vragen 

hoe het er met onze derde kandidaat van 

de avond voorstaat, vertelt Peter Pors-

kamp dat Fränklin Reijrink bezig is met 

de bouw van een nieuwe varkensschuur 

en dat deze iets later zal verschijnen. 

Vrijwel direct na deze woorden komt een 

jongeman luidruchtig zijn opwachting 

maken in ons verblijf van deze avond 

en onder de dikke jas ontwaren wij de 

contouren van Fränklin himself (netjes 

gekapt en geschoren, omdat hij een sjie-

ke fotosessie verwacht). Niets is echter 

minder waar, hoe kunnen wij als inter-

viewers dit toch vergeten. Direct wordt er 

iets te drinken georganiseerd en kan het 

gesprek enkele tellen later dan gepland 

zijn aanvang krijgen.

Peter Porskamp, 37 jaar oud, is werk-

zaam bij de evenementenservice van de 

Grolsch bierbrouwerij, alwaar hij een 

groot gedeelte van het onderhoud van 

tapcarrousels, bierbarretjes en de overige 

evenementenartikelen voor zijn rekening 

neemt. Deze, door veel dames begeerde 

vrijgezel, is reeds 30 jaar lid van de s.v. 

“Grol” en na een glansrijke carrière als 

speler is hij momenteel leider van Grol 

10. Zo af en toe schopt hij zelf bij een te-

kort aan spelers ook nog wel eens tegen 

een balletje aan, maar toch heeft Peter 

de meeste balcontacten (gehaktballen 

light weliswaar) in het stamcafé van zijn 

overbuurman en tevens sponsor van zijn 

eigen elftal. Tevens is deze Zwollenaar in 

hart en nieren een fervent supporter van 

AFC Ajax en bezoekt hij graag de voetbal-

wedstrijden in onze hoofdstad.

Hennie Wolters is de benjamin van dit 

drietal Zwollenaren en met zijn 33 jaar 

is hij één van de meest frisse spelers van 

het 10e elftal van de Grol. Hij werkt al 

enkele jaren bij firma te Vogt rioolreini-

ging, die sinds enkele jaren op het indu-

strieterrein de Brandenmate is gevestigd. 

Ook Hennie is een groot Ajax-fan en dit 

kun je vaak terugzien aan zijn optredens 

als voorstopper in Grol 10, iets wat hij al 

sinds 1994 doet. De grootste passie van 

Hennie zijn echter de survival-runs in de 

diverse gemeentes rondom Grolle, waar 

hij zijn hele ziel en zaligheid in kwijt 

kan.

Fränklin Reijrink is evenals Peter 37 

jaren jong en verdient zijn kost als 

agrarisch ondernemer. Zo’n acht jaar 

geleden werd hij benaderd door zijn 

huidige elftalleider, omdat dit team 

destijds versterking in de breedte nodig 

had, maar vooral technisch inzicht, zo-

als hij het zelf noemt. Hij vindt zichzelf 

een all-round speler in de figuurlijke 

zin des woords en dus zie je Fränklin de 

ene week schitteren in de goal en een 

week later loopt hij frivool rond op het 

middenveld. “Vrogger had ik zo’n twee 

paar voetbalschoone neudig per seizoen, 

moar de laatste veer joar wordt dat bet-

ter”, zo vertelt Fränklin ons. “Wet i’j wal 

hoe dat kump”, vraagt Peter aan zijn all-

rounder, “dat kump umdat i’j d’r hoast 

nooit meer bunt”. “Nee, da’s neet woar”, 

oppert de verontwaardigde Fränklin, “Ik 

krieg gewoon te weinig ball’n”.

Naast zijn drukke baan heeft Fränklin zo 

af en toe ook nog even tijd om te crossen 

of een keutje te leggen op het biljart. 

Op de vraag waarin de s.v. “Grol” zich 

onderscheidt ten opzichte van de andere 

omliggende verenigingen roepen de he-

ren in koor: “De accommodatie is veel 

beter verzorgd, alles is perfect voor el-

kaar”. Peter vindt de kantine veel groter 
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Aan het eind van ons zeer enerverend ge-

sprek met deze drie Zwolse giganten, ver-

telt Peter ons nog even een leuke anekdo-

te dit we u in het ABN zullen weergeven.

“Enkele jaren geleden moesten we voet-

ballen in Beltrum tegen het plaatse-

lijke VIOS. Na de warming-up merkte 

de scheidsrechter terecht op dat drie 

spelers van Grol 10 (Jan Bouwmeester, 

“Rummenigge”en Peter Porskamp zelf) 

niet de verplichte scheenbeschermers bij 

zich hadden. Ze moesten zich maar even 

begeven naar de nabijgelegen kantine 

alwaar er vast een zeker nog enkele in 

reserve zouden liggen. Niets was echter 

minder waar en dus werd er naar een ge-

schikt alternatief gezocht. Peter zag in de 

hoek nog enkele frikadellendozen liggen 

en direct vervormde hij ze tot goed uit-

ziende scheenbeschermers, deed ze voor 

en toen kon de wedstrijd, na enkele mi-

nuten vertraging, toch nog beginnen”.

Na deze frikadellen story komt er helaas 

een eind aan het enerverende interview 

en de drie Zwollenaren wensen ons nog 

veel sterkte toe met het uitwerken ervan. 

“Maak d’r moar wat van”, is het laatste 

wat we nog kunnen opvangen voordat 

we ons huiswaarts begeven.

En wij zeggen nu:

ZWOLLE  BEDANKT

3332 

dan die van de andere clubs, maar voor 

het overige kennen ze niet veel in het oog 

springende verschillen. Alle drie willen 

ze zondags gewoon even lekker voetbal-

len en verder geen gezeur (“Zo krieg ie 

de kop nog eens lekker los as wi’j an’t 

ball’n bunt”). Peter en Hennie vinden het 

jaarlijkse C-toernooi een zeer zeker een 

applausje waard en zoeken dan ook ie-

der jaar een mooi stekje om de jeugdige 

geweldenaren (vooral die van Ajax) te be-

wonderen. Grote waardering hebben ze 

voor de vele vrijwilligers die zich altijd 

weer in dienst weten te stellen van de 

club van hun hart.

Kan de s.v. “Grol” zich nog ergens in ver-

beteren?

Op deze (toch niet zeer verrassende 

vraag) valt er toch zeer verrassend een 

ijzige stilte. Peter doorbreekt dit stilzwij-

gen en vertelt dat hij zijn team wel wat 

vaker op het eerste veld wil zien spelen 

(hijzelf natuurlijk in de rol van elftallei-

der). De overige twee Zwollenaren zien 

dit voorstel echter niet zo zitten gezien 

de enorme afmeting van dit veld.

Als anekdote vertelt Peter dat ze enkele 

jaren geleden voor één keertje op het 

hoofdveld mochten voetballen tegen 

WVC bij een temperatuur van meer dan 

30 graden. “Wi’j hebt nog nooit zo liggen 

zweet’n en het was moar good ok dat de 

afstand noar de kleedkamer en noar de 

kantine neet zo groot was, anders had-

den wi’j het waarschijnlijk neet oaverle-

afd”.

Hennie oppert het idee om misschien 

eens na te denken over een vaste EHBO-

er op de wedstrijddagen die permanent 

aanwezig kan zijn. Fränklin valt hem 

bij en denkt dat een EHBO karretje ook 

zo van dienst kan, zeker gezien het feit 

dat Grol 10 veelal op veld 3 en 4 moeten 

spelen en dus opnieuw de fysieke afstand 

een grote barrière vormt.

Peter zegt vervolgens dat het vak van 

scheidsrechter aantrekkelijker gemaakt 

kan worden, door meer met een zoge-

naamd roulatiesysteem te werken. Hij 

denkt hierbij aan het feit dat een Grol-

scheidsrechter wel eens naar bijvoor-

beeld het MEC-veld zou kunnen gaan 

om een wedstrijd te fluiten zonder Grol 

deelname, een VIOS scheids die zijn kun-

sten laat zien op het Longa-veld zonder 

Beltrummers en ga zo maar door.

EEN STELLING:

Johan Cruyff voetbalde in zijn glorieda-

gen flitsend van tempo en recht op het 

doel af. Vaak onnavolgbaar en met on-

waarschijnlijk veel schijnbewegingen.

Hoe zit het met jullie speelwijze bij Grol 

10?

“Hoast hetzelfde”, klinkt het in koor, “al-

leen blif de bal wat vaker liggen”. “In de 

darde helft bunne wi’j pas flitsend, moar 

dat levert neet altied de neudige punten 

op, wal een hoop plezeer”. Peter wil als 

teamleider nog maar even benadrukken 

dat iedereen op dit niveau zijn speelmi-

nuten moet krijgen en dat zijn team een 

goede mix heeft van jong en oud. Veel 

waardering heeft hij voor zijn “oudere 

spelers” (zonder iemand te kort willen 

doen noemt hij vervolgens) Bennie As-

sink – allias Rummenigge - , Bertie Hiel-

tjes en Rudi Geelink.

Nadat we nog even een slokje tot ons heb-

ben genomen, vragen we het drietal wie 

in hun ogen de grootste Nederlander is 

MET UITZONDERING VAN  Pim Fortuyn 

en Willem van Oranje.

Peter noemt direct de naam van Willem 

Drees en krijgt hiervoor bijval van Hen-

nie. Zonder Drees was de verzorgings-

staat niet zo ontwikkeld en dat verdient 

volgens de heren een grote pluim. Aan 

de andere kant van de tafel valt er einde-

lijk eens een moment van stilte en Frän-

klin denkt zeer lang na over zijn groot-

ste Nederlander. Gelukkig krijgt hij nog 

meer bedenktijd, omdat cafébaas Casper 

zich in het gesprek mengt. “De grootste 

Nederlander zol ik zo neet wett’n, wal 

d’n starksten. Dat is Prins Bernhard, den 

kon met ziene doem het Julianakanaal 

dichte holl’n”. Hierdoor geholpen begint 

ook Fränklin zijn betoog en in zijn ogen 

is allereerst zijn eigen vader de grootste 

van allemaal, omdat hijzelf er anders 

niet eens zou zijn geweest. Ook Fränklin 

noemt Prins Bernhard als één van de 

grootste Nederlanders, omdat deze gebo-

ren Duitser nagenoeg alles gedaan heeft 

wat God verboden had. Toch is de ALLER-

ALLERGROOTSTE  NEDERLANDER  in de 

ogen van onze sympathieke varkenshou-

der: “diegene die alle Hollanders an het 

varkensfleisch wet te kriegen. Ze hooft 

allemoale geen hollands te sprekken, as 

ze moar betaalt”.    

Op de vraag of de heren nog over andere 

talenten beschikken, behalve goed te 

kunnen voetballen, valt een enorme uni-

formiteit op. Alle drie zijn het enorme 

doordouwers die altijd 100% inzet geven 

als ze ergens voor gaan en ook de omgang 

met anderen, met het daarbij behorende  

“anderen-in-hun-waarde-laten”, is volgens 

hen drieën een zeer sterk punt. Peter zegt 

ook nog een beetje te kunnen darten en 

ziet humor als een groot goed. Hennie 

kan zijn rust verrassenderwijs goed vin-

den in de survival-sport en Fränklin geeft 

anderen graag advies over belangrijke 

levensvragen (“ok wal eens hoo het neet 

mot”, voegt hij er direct aan toe).

Tot één van de grootste ergernissen bij 

Grol 10 vindt elftalleider Peter dat de 

“schelderi’je aan de kante wal eens wat 

minder kan”. Ook de schuld in de schoe-

nen schuiven van de anderen, vaak door 

conditiegebrek, is een thema dat nog eni-

ge aandacht vergt evenals het feit dat de 

koppies soms te snel naar beneden gaan. 

Fränklin roept dat EPO (en geen EPPO) 

de oplossing zou kunnen bieden voor 

het gebrek aan uithoudingsvermogen, of 

was het nou Okki of Taptoe? 

Hennie merkt op dat er vrijwel altijd ge-

noeg kansen gecreëerd worden, maar dat 

het wel eens aan scorend vermogen ont-

breekt. Mocht dit in de toekomst nog iets 

beter gaan, dan kan Grol 10 nog wel eens 

zeer verrassend in het nieuws komen. 

Toch is de vrede na elke wedstrijd altijd 

weer snel getekend, zodat er gezamen-

lijk geproost kan worden op de volgende 

kansen die nog gaan komen. 

Fränklin voegt terloops nog even snel toe 

dat hij zich soms ergert aan de jongere 

gasten in het team en vindt dat ze “neet 

mot zeur’n as ze eens ne kere een veer-

kante meter tuin hebt um’emaakt. ”Drok 

as ze d’r met bunt en moar jammeren 

oaver spierpiene. Wi’j als oldere spölers 

pist de jeugd nog kats van de beene”, 

sputtert hij.

Even tussendoor

Opnieuw mengt Cappie zich ongevraagd 

in het gesprek en vertelt de mop van Jan-

tje die in de klas loopt op te scheppen 

over het feit dat hij nogal groot gescha-

pen is. De juffrouw ergert zich aan het 

luidruchtige geklets van Jantje en zegt 

dat hij maar moet overblijven. Jantje 

reageert hier direct op met de woorden: 

“Dat dacht ik wel”.

Op de vraag wat de drie hoofdpersonen 

vinden van de nieuwe gemeentenaam 

Groenlo-Lichtenvoorde valt er toch enigs-

zins verrassend opnieuw een ijzige stilte. 

Fränklin hamert er nog maar eens op dat 

Zwolle de meeste grond heeft ingebracht 

en dat derhalve de naam Zwolle iets 

meer recht gedaan had moeten worden. 

Voor het overige kunnen de drie zich wel 

vinden in de naam Groenlo-Lichtenvoor-

de en er volgt spontaan veel bijval van de 

overige cafébezoekers.

Wat vinden jullie van het feit dat er re-

latief veel Zwolse jongens als een hecht 

team bij de Grolse Boys spelen?

Peter vertelt ons dat dit ontstaan is uit 

het cafévoetbal van enkele jaren geleden. 

Het team Noadost, bestaande uit veel 

Zwollenaren, ging na het verdwijnen 

van dit cafévoetbal op de zondagochtend 

in zijn geheel naar de Grolse Boys omdat 

ze daar in ieder geval als team verder 

konden gaan. Onze drie gasten hebben 

echter een beter gevoel bij de s.v. “Grol” 

en daarom blijven ze lid van onze club. 

Er is totaal geen sprake van rancune of 

iets van dien aard en Hennie merkt des-

kundig op: “Een ieder mot doon woar e 

zin an hef”.

Een eventuele fusie tussen de beide Grol-

se clubs is in de ogen van Fränklin op 

korte termijn ook nog niet aan de orde, 

omdat hij het oude ijzer zelf nog wel kan 

wegbrengen.

Hoe is jullie contact met de sponsor van 

Grol 10?

Allereerst merkt Hennie op dat ze zeer 

blij zijn met de wedstrijdtenues van 

café/speeltuin Grolzicht. Wel vindt hij 

het een beetje vreemd dat de shirts altijd 

goed passen (“Als ze op tied uut de knup-

pe ehaald kunt worden”), maar dat het 

aantrekken van de broekjes nog al eens 

problemen oplevert. Fränklin vertelt ons 

vervolgens dat de kleedkamer bij Grol 

10 op de “zundagochtend altied stunk 

en dat de kleedkamerdeure doarumme 

altied los mot blieven”. Voor het overige 

is het drietal volledig tevreden over hun 

huidige sponsor en hun waardering 

wordt alleen nog maar groter als Cap-

pie opnieuw voorbij komt met enkele 

consumpties van het huis. Deze flam-

boyante kroegbaas vertelt ons nog even 

dat we niet moeten vergeten dat wij als 

interviewers aan tafel mogen zitten met 

twee hoogheden uit het Zwolse. Peter 

Porskamp was enkele jaren geleden nog 

Prins Carnaval van Zwolle samen met 

zijn Adjudant Fränklin. Hun leus was 

destijds: “As ’t oe brent, mo’j blussen”. 

Peter herinnert zich in dit verband aan 

een eindfeest van ‘zijn’ Grol 10, waarbij 

Bakema (Hennie Huijskes) in de kleine 

uurtjes de maggi niet meer kon onder-

scheiden van de Ochsenkämpfer. 

De ALLER-AL-

LERGROOTSTE  

NEDERLANDER  

in de ogen 

van onze 

sympathieke 

varkenshouder: 

“diegene die 

alle Hollanders 

an het varkens-

fleisch wet te 

kriegen.

Peter Porskamp 

was enkele 

jaren geleden 

nog Prins Carna-

val van Zwolle 

samen met zijn 

Adjudant Frän-

klin. Hun leus 

was destijds: 

“As ’t oe brent, 

mo’j blussen”. 

Even voorstellen.

Ivo Versteegen

Mijn naam is Ivo 
Versteegen, 37 
jaar oud en fysio-
therapeut van be-
roep. Ik heb twee 
vrouwen, 1 jonge 
en 1 hele jonge. 
Ik ben vanaf het 
eerste jaar C-jeugd 
spelend lid van de 
Grol en dus ± 25 
jaar lid van deze 
vereniging. Ook 
ben ik jeugdleider 
geweest en speel 
ik momenteel 
recreatief in Grol 
4. Daarnaast ben 
ik parttime lid van 
de Para Medische 
Begeleiding van 
de Grol.
Toen ik twee 
uitgaven geleden 
de “advertentie” 
in het clubblad zag 
waarin redactie-
leden werden 
gezocht dacht ik: 
“Dat is iets voor 
mij”. 
Nu ik door de 
ballotagecommis-
sie gekomen ben, 
zal ik mijn best 
doen u en mijzelf 
te vermaken in 
de komende club-
bladen!

Ciao, 
Ivo Versteegen.

KAMPIOEN
Grol E7 o.l.v. Jordy Overkamp, 
Robbin Garstenveld, Jeroen van Dalen en 
Audrey Scholte van Mast.
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[ D E  V L A G G E N I S T ]

De wijze confucius schreef al eens: “Wie veel reist wordt wijs, 

wie wijs is blijft thuis”. Ik vind dit een hele mooie gedachte. 

Echter zo heel wijs ben ik nog niet, dus ik zal voorlopig nog 

wel blijven reizen. Toch leek het mij wel aardig om deze kerst 

eens dicht bij huis te blijven. Vandaar dat ik nu maar eens ben 

neergestreken in ons eigen sfeervolle clubhuis. Ik zag daar deze 

prachtige pop staan. Ik vond hem erg veel gelijkenis hebben met 

enkele Grol- coryfeeën. De namen van deze coryfeeën zal ik u 

maar onthouden, want u heeft namelijk al lang door op welke 

coryfeeën ik doel. Wat ik nog mooier vond om in het in kerstsfe-

ren ingerichte clubhuis te ontdekken, was het standenbord. Ik 

vind het werkelijk een prachtig gezicht om te zien wie er aan 

kop staat. Ik ben zelfs een paar keer weer terug gegaan, want 

ik kon er maar geen genoeg van krijgen. Zo belandde ik op een 

avond in ons clubhuis om weer eens naar de stand te kijken en 

er speelde zich de avond: “met de supportersclub het jaar uit”, 

af. Nou ik kan u wel verzekeren dat ik na afloop van die avond 

mij weinig meer van het standenbord kon herinneren. Ik had 

de volgende morgen geen idee wie de koploper was. Ik had het 

gevoel of ik zelf de hele avond op kop had gestaan. Het was wer-

kelijk een schitterende avond met vele hoogtepunten. Ik zal er 

een voor u uitlichten. Zo was er trainer 

Gerard Bos die erg veel weg had van Je-

roen van Dalen of andersom, dat weet ik 

niet meer zo precies. Bij de eerst volgende 

wedstrijd zal het door middel van de op-

stelling wel duidelijk worden hoe dat nou 

precies in elkaar heeft gezeten. Er werd 

werkelijk haarfijn uitgelegd hoe Gerard 

nou zo’n wedstrijddag beleeft en hoe dat 

over komt bij de spelersgroep. Je kunt wel 

duidelijk stellen dat er intense beleving 

is. Die zelfde beleving die er normaal 

op de zondag is, was er die avond ook 

bij de aanwezige supporters. Zonder die 

beleving kun je niet zo’n avond maken 

en geen voetbalseizoen. Om even terug 

te komen op die beleving op de zondag, 

dat vind ik altijd erg mooi om te zien. Zo-

wel de beleving op het veld als langs de 

lijn. Ik vind het altijd ik fantastisch om 

te zien hoe verbaasd de clubs zijn als Grol 

te gast komt. Ze staan er namelijk altijd 

versteld van hoe veel supporters er mee 

reizen. Het komt toch regelmatig voor 

dat er meer supporters van Grol aanwe-

zig zijn  dan van de thuis spelende ploeg. 

In de rust zie je dan in de kantine van de 

thuisspelende ploeg de algehele paniek 

toe slaan. Er is dan vaak te weinig koffie 

gezet en te weinig personeel ingezet. Kort-

om omzetverlies en vaak na afloop van de 

wedstrijd ook nog puntenverlies. Ik ben 

erg benieuwd hoe het allemaal verder 

gaat na de winterstop. Als deze lijn wordt 

door gezet dan kan het volgend jaar al-

lemaal wel eens anders worden. Stiekem 

denk ik wel eens aan de 2e klasse. Dat zou 

toch wel mooi zijn voor zo’n grote club 

met zo’n prachtige accommodatie. Al-

leen dan zal de zondag in het teken van 

het reizen staan. Maar ach wie veel reist 

wordt wijs, alleen blijf ik voorlopig thuis. 

Veel geluk, wijsheid en alle goeds toege-

wenst voor 2005.

Rob Porskamp let op de kleintjes
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 am-

biance. In de huiskamer van sv 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 geval-

len 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 gepland tijdstip veelal te 

maken met een korte maar oh zo heldere Oudejaarsconference, 

van vrouwlief. Deze wordt vaak ter kennisgeving aangenomen. 

Vrouwlief is deze dag meestal thuis en in de weer om het laat-

ste avondje van het jaar bijzonder gezellig en feestelijk aan te 

kleden met tal van lekkernijen en moet tijdens deze voorberei-

dingen ook vaak nog een oogje in het zeil houden naar de eigen 

kroost. Soms worden vaders wel eens met de opdracht opgeza-

deld de kinderen maar mee te nemen naar de Grolkantine. Soms 

wordt dit goedgekeurd, 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 wil-

len. Dat zou een mooie streep door de 

rekening zijn.  Rob Porskamp heeft hier 

2 jaar geleden wat op gevonden en de ke-

gelbaan ingericht als een speelhoek voor 

de kinderen, waar Daniëlle Lensink de 

kinderen dan met veel geduld en plezier 

bezig houdt. De kinderen kunnen er kleu-

ren, ranja drinken, video’s kijken, noem 

maar op. Het initiatief bleek een groot 

succes, in ieder geval voor de aanwezige 

vaders, die bijna geen omkijken hadden 

naar hun kinderen. Dit jaar wordt dit ini-

tiatief wegens gebleken succes wederom 

geprolongeerd. Hulde !!!! 

[ H e n r i  W a l t e r b o s ]

KAMPIOEN
winnaar woensdagavond F-com-
petitie.
Winnaar Ajax o.l.v. Peter Stroek.
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