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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Hoewel het nieuwe jaar al weer een tijdje op gang is, en we al 

aan de toevoeging 2005 gewend zijn als we een datum moeten 

invullen, ligt nu pas het eerste clubblad bij u op de mat. Precies 

op schema. Aan het eind van ieder kwartaal of aan het begin 

van ieder nieuwe, zoals de bedoeling is. Het is een heuglijk jaar 

voor de clubbladredactie. Dit jaar staan we stil bij het feit dat 

het clubblad van onze voetbalvereniging in zijn huidige vorm 

25 jaar bestaat. Daar gaan we uiteraard bij stil staan dit jaar. In 

de eerste drie nummers zult u weinig merken van deze mijlpaal, 

maar bij het 4e nummer van 2005 zullen we groots uitpakken. 

Met de Kerstdagen verschijnt namelijk het 100e nummer. Er zijn 

al de nodige ideeën over deze jubileumuitgave. Ze liggen nog op 

de tekentafel zeg maar, maar als redactie zijn we al wel razend 

enthousiast. We zullen ons uiterste best doen er iets speciaals 

van te maken. 

Terug naar de actualiteit. De ballen rollen gelukkig weer. Na 

een periode van sneeuwballen is het eindelijk weer voetballen 

geblazen. Het werd tijd. Zo ook voor menig jeugdspeler. Veel 

afgelastingen na de winterstop leverde veel teleurgestelde 

kindergezichtjes op. ,,Waar moeten ze in hemelsnaam met hun 

energie heen. Ze mot rauzen,” hoorde ik een moeder onlangs 

lachend zeggen, nadat ze haar zoon uit de F-pupillen verteld 

had dat het voetballen wederom afgelast was. ,,Hoe kan dat nou? 

De zon schijnt gewoon. Het is helemaal niet koud,” had zoonlief 

gezegd. Prachtig toch, dat fanatisme van die voetballertjes. 

Laatst ook nog een grappig, maar tevens ontroerend voorvalletje 

meegemaakt op een Groenlose basisschool in een groep 4. Dit 

wil ik u niet onthouden. Leerlingen die druk bezig waren met de 

voorbereidingen op de Heilige Communie. Toen de juffrouw na 

een gebedje vroeg wat ze hadden gewenst in hun eigen gebed in 

stilte, stak een klein kereltje uit onze eigen F-pupillen zijn hand 

op en zei heel oprecht; ,,Ik hoop dat het voetballen zaterdag 

door gaat.” Geweldig toch!! Daar doe je het toch allemaal voor, 

uiteindelijk. ,,Leuke Grol-tekkel,” zei een andere ouder tegen me. 

Geen Grol-tekkel van maken besloot ik. Het mannetje zei het 

immers zo lief en oprecht!! 

Veel leesplezier en prettige Paasdagen.

Namens de redactie

Henri Walterbos, Hoofdredacteur 
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Rob is in 1975 vanuit Zutphen naar 

Groenlo gekomen, waar hij met Karin 

en hun twee zoons al vele jaren prettig 

woont. Menigeen kent hem als jeugd-

leider en trainer van Grol C2, maar 

daarnaast is het een erg druk baasje 

met naast zijn werk nog functies in het 

kermiscomité en bij carnavalsvereni-

ging De Knunnekes, lid van de prinsen- 

en eregarde, lid commissie “bijzondere 

hoogtepunten”,  lid zaalcommissie.

Thuis:

Omdat hij niet veel thuis is vanwege zijn 

werk en de verplichtingen voor de diverse 

verenigingen, is hij erg blij met zijn favo-

riete plekje thuis op de bank, samen met 

Karin. De zondagavond is dan zo’n avond 

om gezellig op de bank door te brengen. 

Het is voor Rob en Karin echt een rust-

puntje in het drukke bestaan. Ze proberen 

dan ook om de zondagavond en de woens-

dag vrij te houden.

[ G e r r y  v a n  D o n g e r e n ]

Oma Porskamp:
Bij de moeder van Karin, oma Porskamp, brengt Rob, voor zover mogelijk de zondag-

middag na de thuiswedstrijd van Grol 1, door in de gezellige huiskamer. Na een kop kof-

fie volgt al snel een biertje dat genuttigd wordt met enkele Porskampjes uit de familie 

en de “diepgaande” gesprekken kunnen dan beginnen. Voor Rob is dit middagje oma 

een zeer gezellig uitje. Met carnaval is het ieder jaar party bij oma, als daar de Porskamp 

clan “het borden zetten bij de Porskamps” beëindigen.

Kanonswal:
Een geweldige plek vindt Rob de Kanonswal. De Kanonswal heeft, sinds er met de ker-

mis de panelenroute en het vuurwerk wordt gehouden, een favoriet plekje in zijn hart 

gekregen. Ook is de Kanonswal favoriet, sinds er door de carnavalsvereniging op zon-

dagmorgen de eed wordt afgelegd. Dit plekje is toentertijd nog door Rob en Rudie als 

eerste uitgekozen voor deze festiviteit.

Kei Lichtenvoorde:
In de stromende regen gaat het naar Lichtenvoorde om de foto bij de kei te maken. 

Als je zo’n plek kiest, dan vraag je er toch om! Bij de kei aangekomen, komt de regen 

nog steeds met bakken uit de lucht. Schuilend onder de paraplu maak ik de foto’s en 

Rob, die staat kletsnat te worden in de regen. Als wijkagent en wijkverantwoordelijke 

is voor Rob dit plekje het centrum van zijn wijk. Hij draait hier zijn diensten, waarbij 

met name de vrijdagavond een prettige dienst is in het gezellige uitgaansleven in Lich-

tenvoorde. “Het is gezellig werken en in het uitgaansleven van Lichtenvoorde kom je 

regelmatig veel Grollenaren tegen.”

Trainingsveld:
Twee avonden per week brengt Rob zijn tijd door op het trainingsveld, waar hij Grol 

C2 de fijne kneepjes van het voetbal en normen en waarden probeert bij te brengen. 

Grol C2 staat al jaren onder zijn leiding. Trots is hij op het gegeven dat Bas Nijhoff dit 

seizoen als oud-speler van C2, medeleider van dit elftal is geworden. In weer en wind 

wordt er getraind en Rob vindt de trainingen vaak nog mooier dan een wedstrijd. De 

leuke groep en het veelvuldige contact met de jongens zijn voor hem de uitdaging om 

dit werk voort te zetten.

De favoriete plekjes van...
Rob van Meurs

Met carnaval is 

het ieder jaar 

party bij oma, 

als daar de 

Porskamp clan 

“het borden 

zetten bij de 

Porskamps” 

beëindigen
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Kantine:
De zaterdagmiddag is het na de wedstrijd erg gezellig in de 

kantine (sportcafé) van de familie Porskamp. Rob kan hier ge-

noeglijk wat “nöhlen en drammen” en met name Ben Hoytink 

ondersteunt Rob veelvuldig in deze groepszittingen. Rob heeft 

in de discussies altijd een duidelijke mening en hoopt dat menig 

punt, die hij als verbetering ziet, wordt overgenomen door de 

bestuurders. Begeleiding van nieuwe jeugdleiders en aandacht 

voor de onderbouw (lagere jeugdelftallen) in de vereniging zijn 

Rob’s speerpunten. Gezelligheid kent geen tijd, en zo gebeurt het 

af en toe wel eens dat de zaterdagavond al redelijk ver gevorderd 

is, als Rob huiswaarts keert.

Rob van Meurs, een gedreven jeugdleider, een vrijwilliger met 

wie nog veel plezier beleefd kan worden. Is het niet als jeugd-

leider/trainer, dan wel als medewerker op zijn favoriete Mar-

veldtoernooi, of als lid van de Knunnekes commissies.

In weer en wind wordt er getraind en Rob vindt de trainingen vaak nog 

mooier dan een wedstrijd
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Het Internationale Marveldtoernooi, 

voor C-teams, dat ieder jaar plaatsvindt 

op sportpark Den Elshof is bij alle grote 

betaald voetbalorganisaties in Europa en 

tot ver daarbuiten een begrip. Het succes 

is echter te danken aan de eigen vrijwil-

ligers, dus is het traditie binnen s.v. “Grol” 

dat het deelnemersveld voor het 16e Inter-

nationale Marveld Toernooi bekend wordt 

gemaakt in het eigen clubhuis. Ook dit 

jaar kon de Marveldcommissie bij monde 

van Tonnie Zieverink een topbezetting 

presenteren, voor het weekend zaterdag 

28 en zondag 29 mei en een grootse ope-

ning op de vrijdagavond daaraan vooraf-

gaand. Voetbal in zijn puurste vorm, van 

een bijzonder hoog niveau, waar het op-

rechte enthousiasme van af straalt. Ook 

dit jaar bestaat het deelnemersveld uit 12 

teams, te weten zes Nederlandse en zes 

buitenlandse teams. 

Vaste deelnemer aan het toernooi is s.v. 

“Grol”. ,,Dat is een bewuste keuze. Voor 

iedere speler een geweldige ervaring en 

lang niet altijd kansloos in wedstrijden te-

gen de grote clubs, zo leert het verleden,” 

vertelt Tonnie Zieverink. Het team van s.v. 

“Grol” komt dit jaar uit in poule A, even-

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

Schalke 04 en Supersport Uni-
ted
debuteren op Internationaal 

als PSV, dat voor de 8e keer deelneemt. In 

dezelfde poule komt ook Ajax uit. ,,Dit 

jaar voor de tiende maal aanwezig op het 

toernooi. Ieder jaar weer een grote pu-

bliekstrekker. Afgelopen jaar winnaar van 

het toernooi.” Deze Nederlandse teams 

dienen elk 3 wedstrijden af te werken 

tegen internationaal sterke teams. ,,Voor 

de vijfde keer aanwezig Partizan Bel-

grado. Alle voorgaande edities geëindigd 

in de top 4. Daarnaast uit het land waar 

het voetballen uitgevonden is, Engeland, 

Manchester United. Voor de derde keer 

op het toernooi aanwezig. Manchester 

staat bekend om zijn goede jeugdoplei-

ding.” Voornoemde namen dienen het 

op te nemen tegen de grote onbekende 

in poule A, Supersport United afkomstig 

uit Johannesburg, bestaande uit spelers 

welke twee jaar lang zijn gescout in en 

door heel Zuid Afrika. “Het team herbergt 

intussen 6 nationaalspelers en is hiermee 

absoluut een aanwinst voor het toernooi”. 

Zij zullen zo’n drie weken in Nederland 

verblijven, waarvan twee weken op Mar-

veld Recreatie.

Poule B wordt aangevoerd door de com-

binatie F.C.Twente/Heracles, reeds vele ja-

ren deelnemer aan het toernooi. Ook geen 

onbekende op Den Elshof is Feyenoord.

,,De Rotterdammers zijn voor de 13e ach-

tereenvolgende keer aanwezig in Groenlo 

en wonnen het prestigieuze toernooi 3 

keer. Een goede ambassadeur voor het 

toernooi. De laatste jaren stonden zij 

echter niet meer in de finale; iets dat de 

trainers niet echt lekker zit.” Uit Fries-

land komt SC Heereveen, afgelopen jaar 

debuterend op het toernooi. ,,Opvallend 

is de altijd gemoedelijke sfeer bij deze 

volksclub”. De Nederlandse teams krijgen 

het zwaar te verduren, want de Interna-

tionale inbreng in poule B liegt er niet 

om. Wat te denken van het fysiek sterke 

Bayer 04 Leverkusen, voor de 11e maal 

deelnemer.  Uit Spanje komt FC Barcelona 

voor het twee opeenvolgende jaar in actie. 

,,Zij speelden vorig jaar de spannende fi-

nale tegen Ajax. Ze moesten het hoofd pas 

buigen na het nemen van strafschoppen”.  

De rij deelnemers wordt gesloten met een 

debutant, de ,blau-weissen’ uit Gelsenkir-

chen, oftewel Schalke 04; ,,Een club die 

een enorme aantrekkingskracht heeft in 

deze regio”. Hiermee is een wens van de 

toernooicommissie in vervulling gegaan. 

Tekkels

• Rob Porskamp 

heeft op de bar 4 

bijzondere flesjes 

Grolsch staan, allen 

in de vorm lijkend 

op een beugelfles, 

echter met een 

inhoud van een pijpje. 

Navraag aan Rob 

l;everde dit antwoord 

op. ,,Grolsch heeft 

deze flesjes als proef 

lopen. De beugelfles 

loopt namelijk niet 

meer zo hard, omdat 

de meeste mensen 

vinden dat er te veel 

in zit. Alleen laat het 

hier nu zo zijn dat de 

mensen vinden dat er 

juist te weinig in een 

halve liter zit.” Of de 

proef in de Grolkan-

tine zal slagen, valt 

dus nog te bezien.



gas, water en loodgieterswerk,verwarming,
ketel onderhoud,ventilatie en airconditioning
 
Parallelweg 17  7141 DL Groenlo.

De eerste weken van het jaar staan voor een groot deel in het teken van elkaar het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar en 

diverse nieuwjaarsrecepties, zo ook bij s.v. “Grol”. Voorafgaande aan het officiële gedeelte, waarin Theo Huijskes terug keek op 

2004 en alvast in zijn eigen glazen bol keek, voor wat betreft s.v. “Grol” in 2005, vond allereerst de traditionele Nieuwjaarsloop 

plaats. Vanaf sportpark Den Elshof werd eerst het traditionele rondje Zwolle gelopen, uitgesplitst in twee routes, te weten 3.5 

en 10 kilometer. De deelname was wederom bijzonder. Zowel veteranen, senioren, dames en de jongste jeugd vertrokken geza-

menlijk richting Zwolle, om in ,Zwolle centrum’ gescheiden te worden in ,korte route lopers’ en zij die de uitdaging, al dan niet 

verplicht opgelegd door trainers, voor de lange route aan gingen. Het eindpunt was voor alle deelnemers hetzelfde; het gezellige 

clubhuis. 

De ,Ferry Froeling wisselbokaal’ kon na afloop uitgereikt worden aan Christian Pillen, speler uit de Grol A jeugd, die de 10 

kilometer op zijn naam bracht. In een gezellig samenzijn werden in het sportcafé, zoals Theo Huijskes de kantine bij voorkeur 

noemt, de prijzen uitgereikt, de deelnemers van het 10e Marveldtoernooi bekend gemaakt en de nieuwe website van s.v. “Grol” 

gepresenteerd; www.svgrol.nl. 

3.5 kilometer, Algemeen
1. Bart Porskamp (B-jeugd)  15,46 
2. Tom Groot Kormelink  (Sen.)  16,43 
3. Bas Huijskes (A-jeugd)  16,49 
4. Timo Overkamp (B-jeugd)  16,51
5. Robin Schuurmans (A-jeugd)  17,13
6. Julien Harbers (Sen.)  17,30
7. Bilal Barahmoun (B-jeugd)  17,32
8. Chris Schlattmann (B-jeugd)  17,55
9. Rick Bekkenutte (A-jeugd)  18,01
10. Martijn van Geemen  (Sen.)  18,08

3.5 kilometer, Veteranen
1. Peter Nijland  19,12
2. Erwin te Veluwe  20,16
3. Bob Lebbink  20,39
4. Marco Wijcherink  20,44
5. Gerard Huijskes  20,45

3.5 kilometer, Dames
1. Hanneke Nienhuis 21,47 
2. Herdis Scheinck  23,37
3. Diane Schol  23,56
4. Marit Lokken  24,02
5. Iris Scheinck  24,31

3.5 kilometer, Meisjes
1. Inge Hulshof  (F-jeugd)  23,10
2. Emmy Porskamp  26,18
3. Angelique Sonderen  26,59
4. Joos van Os (F-jeugd)  28,44
5. Jamie Pos (F-jeugd)  30,04

3.5 kilometer, C-jeugd
1. Pascal Brockötter  18,44
2. Wouter Pillen  18,47
3. Remco Schuurmans  19,37

3.5 kilometer, D-jeugd
1. Jasper Bos 18,16 
2. Leon Scholten  19,23
3. Wessel Arink  19,33

3.5 kilometer, E-jeugd
1. Jur Dieker  19,42 
2. Twan Scholten  19,45
3. Teun Pasman  20,21

3.5 kilometer, F-jeugd
1. Mees te Brinke  22,30
2. Hidde Bosch  25,10
3. Twan Temminghoff   25,16

10 kilometer, Algemeen
1. Christian Pillen (A-klasse)  39,00
2. Richard Koster (Veteranen)  39,17
3. Mirwais Sayed (C-jeugd)  39,33
4. Wouter Scharenborg (Senioren)  39,35
5. Han Hilderink (Veteranen) 40,55
6. Tim Wekking (Veteranen) 41,56
7. Harry ter Bogt   43,37
8. Rob van de Donk (Senioren)  43,38
9. Ivo Thuinte (Senioren)  43,51
10. Laurens te Veluwe (Veteranen)  44,21

Christian Pillen wint 
Ferry Froeling wisselbokaal
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10 kilometer, Veteranen
1. Ronnie Baten  44,47
2. Stan Raben 45,30
3. René Wolters  45,55
4. Christian Reinders 47,15
5. Gerard Bos 47,46

10 kilometer, C-jeugd
1. Robbin Klein Gunnewiek  50,37
2. Bjorn te Braake  50,38
3. Thomas Porskamp 52,49

10 kilometer, D-jeugd
1. Tom Meulenbeek, 49,36
2. Arno te Brake  55,13
3. Dion Bosman  55,40

10 kilometer, Dames
1. Joyce Klein Gunnewiek  54,56

Tekkels

•In voetbalweekblad 

Voetbal International 

staan regelmatig 

statistieken afge-

beeld. Wij willen hier 

als vooruitstrevend 

clubblad natuurlijk 

niet bij achter blijven. 

Onderstaande statis-

tiek werd een week 

geleden gesignaleerd 

in de kleedkamer van 

Grol 1. Het is de ,De 

Gerard Bos, als we nu 

geen kampioen wor-

den statistiek’. Het 

is er overigens niet 

neer gehangen door 

Gerard Bos zelf, meldt 

onze bron. Zowel in 

de clubs als eind-

rangschikking is een 

bepaalde stijgende 

lijn waar te nemen. 

De statistiek van 

carriëre als voetballer 

schijnt geen noemens 

waardige resultaten 

te bevatten. De 

zogenaamde ,Monitor 

op nul lijn’. 

sinds 1912
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Spelers van Grol F1 tot en met Grol F6 brachten 

zondag 6 maart een bezoek aan de voetbal-

wedstrijd De Graafschap – NAC, uit de Holland 

Casino Eredivisie. In het kader van de regionale 

samenwerking met de club uit Doetinchem had 

de sv Grol de beschikking over 75 entreekaarten 

gekregen. De terreinknechten van de Superboe-

ren-brigade hadden de hele week voorafgaande 

aan de wedstrijd hun uiterste best gedaan het 

veld van Stadion de Vijverberg zondagmiddag 

om 14.30 uur met de aftrap sneeuw- en vorstvrij 

te hebben. Kosten noch moeite waren gespaard. 

De Graafschap was immers in de ,winning mood’. 

Na de winsterstop werden immers tot op dat 

moment reeds 10 punten binnen gehaald. De 

ploeg uit Breda kon daar slechts een schamel 

puntje tegenover stellen. Ondanks een goed 

stukje werk van de terreinknechten was het veld 

niet lang sneeuwvrij. De weergoden strooiden 

naar hartelust sneeuwvlokken, als confetti in de 

Grolse carnavalsoptocht. De sfeer op de Vijverberg 

zorgde echter voor een warme sfeer. Opzwepen-

de muziek van een kwartet andere Superboeren 

(Normaal) zorgde voor de juiste atmosfeer. Des 

te indrukwekkender was aansluitend de absolute 

rust in het stadion tijdens de minuut stilte ter na-

gedachtenis aan Rinus Michels. Daarna gewoon 

weer het aloude recept van De Graafschap; ,D’r 

an.’ De wedstrijd was echter niet echt voetenwar-

mend. Wel een hartverwarmende sfeer onder-

ling met de Groljongens, -meisjes en ouders en 

jeugdleiders. De wedstrijd was koud aan de gang, 

de bal had twee omwentelingen gemaakt, toen 

Sten Heming vroeg; ,,Hoeveel staat het?” Vader 

Paul was de hele middag de ,Plasgeitebrijer.’ ,Ik 

moet plassen...!” Trap op en af. Hier werd diverse 

malen gebruik van gemaakt. Natuurlijk waren de 

Groljongens voor de Superboeren, getuige het 

grote spandoek dat gemaakt was door enkele 

Grol-Superboertjes, op eentje na; Ole Walterbos. 

Hij wist het nog niet, totdat NAC op 1-0 kwam. 

,,Ik ben voor NAC.” De wedstrijd was al met al 

niet echt bijzonder. De middag wel. De kinderen 

hadden allen hun zak proviand leeg, nog voor 

het einde van de wedstrijd. Omdat vanwege het 

beschikbaar aantal kaarten niet alle spelers van 

de F-klasse van de s.v. “Grol” naar Doetinchem 

konden afreizen, brengen de spelers van Grol F7, 

Grol F8 en de zaterdagochtend selectie, met ou-

ders en begeleiders vrijdag 25 maart een bezoek 

aan het Arke-stadion in Enschede. Daar speelt op 

die avond het Nederlands elftal onder 20 jaar ter 

voorbereiding op de WK voor jeugdspelers een 

wedstrijd tegen FC Twente. 

F-pupillen s.v. “Grol” een middagje Superboeren
[ H E N R I  W A L T E R B O S ,  F O T O ’S  M A R I O N  W A L T E R B O S ]
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De losse verkoop van het bekende voetbalweekblad Voetbal International heeft zelden zo goed gelopen als in week vier van dit jaar. Zij die niet 

geabonneerd zijn, stonden bij wijze van spreken in de rij om het blad te kopen. Mede om die reden was het populaire voetbalmagazine in ons eigen 

Groenlo zeer snel uitverkocht. Maar alle gekheid op een stokje, het interview met VI was voor mij een bijzondere en tegelijkertijd erg plezierige 

ervaring. Bovendien was de benadering en de omgang door en met journalist Thijs Jaski en fotograaf Cees van Hoogdalem erg plezierig. Lang niet ie-

dere voorzitter van een amateurvoetbalvereniging krijgt de kans om zijn of haar vereniging in een dergelijk internationaal bekend staand voetbal-

blad te profileren. Ik en met mij velen zijn ervan overtuigd dat het verhaal in VI de pr, de uitstraling en dus de naam van onze vereniging ten goede 

is gekomen. Groenlo in het algemeen en de sportvereniging ‘Grol’ in het bijzonder zijn zowel nationaal als internationaal weer op de kaart gezet! 

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

CO ADRIAANSE HEEFT EEN ZWAK VOOR S.V. “GROL”

foto Cees van Hoogdalem VI

Vanzelfsprekend heb ik naar aanleiding 

van het interview diverse reacties gehad, 

niet alleen van velen uit Groenlo, maar 

ook van velen buiten Groenlo. Ik werd 

zelfs gebeld door enthousiaste mensen uit 

o.a. Schiedam, Veenendaal, Eindhoven en 

Rotterdam. Deze voor mij onbekende bel-

lers hadden met veel interesse het verhaal 

gelezen en waren onder de indruk van de 

voetbalclub Grol. Dat de thans bij AZ in 

Alkmaar werkzame en erg populaire voet-

baltrainer Co Adriaanse mij belde, had ik 

wel verwacht, maar was ondanks dat een 

leuke bijkomstigheid. Niet alleen vanwege 

onze contacten, maar ook als gevolg van 

zijn bezoekjes aan onze club, heeft Co een 

zwak voor Grol. Vanzelfsprekend heeft de 

eindredactie van VI enkele gepeperde uit-

spraken van mij gebruikt voor de opmaak 

van het verhaal, anders gezegd: voor de 

kopteksten. Prima toch. Maar veel, heel 

veel wat er gezegd is, lees je niet terug. 

Kan ook niet, want het gesprek duurde 

bijna twee uur. Voor de geïnteresseerden 

onder u kan ik derhalve melden, dat er 

ook gesproken is over bijvoorbeeld ene 

Johan Cruijff, de meest geniale voetballer 

die Nederland ooit heeft gekend, maar te-

gelijkertijd wel de voetballer die in 1978 

bij het WK in Argentinië het Nederlands 

elftal en dus ons allen in de steek liet, om 

nog maar niet te spreken over zijn aan-

houdende weigering om de verantwoor-

delijkheid te nemen voor de functie van 

bondscoach. 

Jammer vind ik het wel, dat er niets is 

opgenomen wat betreft datgene wat ik 

gezegd heb over SC Heerenveen. Over 

onze contacten met voorzitter Riemer 

van der Velde en de eigenlijk niet uit te 

leggen voorbeeldige rol, die echtgenote 

Annie speelt in het leven van Riemer, 

maar zeker ook in het bestaan van die 

fantastische club uit het Noorden van ons 

land. Wat onze eigen club betreft, waren 

de twee pagina’s in VI helaas niet toerei-

kend om mijn lofuitingen over onze eigen 

voetbalcoryfeeën uit het verleden en het 

heden op te tekenen, zoals Herman Wien-

tjes en Bernard Kuipers uit het inmiddels 

verre verleden, Theo Kaak en Henk(ie) 

Blanken uit een veel latere periode en 

onze vriend Michel Hoffman, weliswaar 

om heel andere redenen de aanvoerder 

van de recentste generatie voetballers bij 

Grol. Ten aanzien van het hoofdstuk trai-

ners is het aspect, dat ik ten behoeve van 

de juiste presentatie en uitstraling een 

groot voorstander ben van goed geklede 

verenigingsfunctionarissen, enigszins uit 

zijn verband getrokken. 

Maar goed, in werkelijkheid heb ik ook 

gesteld dat in de 30-jarige periode dat ik 

nu al bestuurslid ben van deze mooie 

club, onze huidige hoofdtrainer Gerard 

Bos, niet alleen vaktechnisch gezien maar 

zeker ook vanwege zijn brede verenigings-

belangstelling, bezig is mijn meest favo-

riete Groltrainer Peter Schulte (kampioen 

in 1992 en 1993) van de troon te stoten. 

Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is 

het gegeven dat in het redactionele stuk 

de identiteit en de homogeniteit van de 

sportvereniging ‘Grol’ duidelijk naar vo-

ren is gekomen. Iedereen en vooral iedere 

voetballiefhebber in dit land en zelfs bui-

ten dit land heeft kunnen lezen, dat wij 

als vereniging de zaakjes organisatorisch, 

bestuurlijk, financieel en sportief goed 

voor elkaar hebben, dat wij met z’n al-

len trots zijn op ons vrijwilligersbolwerk 

en dat ons jaarlijkse internationale Mar-

veldtoernooi voor de C-jeugd wordt aan-

gemerkt als het pronkjuweel van de club. 

Mooi toch!

Even iets totaal anders. Het jaarlijkse 

carnavalsfeest ligt al weer geruime tijd 

achter ons. Maar het is zeker binnen 

Groenlo een bekend gegeven dat de car-

navalsvereniging De Knunnekes en de 

s.v. “Grol” onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden. Beide verenigingen hebben 

iets met elkaar. Natuurlijk zijn en worden 

er over en weer wel eens kritische opmer-

kingen gemaakt, maar in welke goede re-

latie gebeurt dat niet. Bovendien blijf je 

op die manier elkaar scherp houden en 

de resultaten daarvan komen vervolgens 

weer ten goede van onze eigen Grolse ge-

meenschap. Zonder andermaal in detail 

te treden, moeten in dat kader ook de kri-

tische kanttekeningen, gemaakt tijdens 

mijn Nieuwjaarstoespraak richting De 

Knunnekes, worden gezien. Het getuigt 

niet alleen van tolerantie, maar ook van 

begrip dat niemand aan de toen door 

mij gemaakte uitspraken vervolgens nog 

afkeurende woorden heeft vuil gemaakt. 

Het carnavalsgebeuren op vooral 6, 7 en 

8 februari jl. was daarna één groot feest 

met bovendien verschillende Grolgele-

dingen in een hoofdrol. Wat alleen al 

te zeggen van onze eigen wagenbouw-

groep, die in de categorie grote wagens 

weer een eerste prijs in de wacht wist te 

slepen. Grote klasse jongens! Ook de Grol 

3-ters kwamen dit jaar niet alleen sterk, 

maar vooral bijzonder kleurrijk voor de 

dag. Echt blij als kleine kinderen bij het 

winnen van een wedstrijdje koekhappen 

waren de dames en heren van Grol 11 

na het behalen van de tweede prijs in de 

categorie grote loopgroepen. Niet zozeer 

vanwege de gemaakte wagen, maar meer 

vanwege het entertainment wist verder 

een bij de Koninklijke Grolse Voetbalbond 

verenigde en bij de s.v. “Grol” spelende 

vriendengroep de show te stelen. Voeg bij 

dit alles het gegeven, dat wij als bestuur 

met de leden van de wagenbouwgroep 

traditiegetrouw de beide hoogheden met 

een delegatie van de carnavalsclub op 

Wat onze eigen 

club betreft, 

waren de twee 

pagina’s in VI 

helaas niet 

toereikend om 

mijn lofuitingen 

over onze eigen 

voetbalcory-

feeën uit het 

verleden en het 

heden op te 

tekenen, zoals 

Herman Wien-

tjes en Bernard 

Kuipers uit 

het inmiddels 

verre verleden, 

Theo Kaak en 

Henk(ie) Blan-

ken uit een veel 

latere periode 

en onze vriend 

Michel Hoffman.
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de woensdag voorafgaande aan de car-

navalsdriedaagse in ons eigen sportcafé 

een warm onthaal bereiden, en nog eens 

duidelijk wordt dat wij ook op andere dan 

sportieve terreinen ons steentje bijdragen 

aan het wel en wee binnen de gemeen-

schap Groenlo. In het verlengde daarvan 

kan ik u zeggen, dat het initiatief van de 

wagenbouwgroep om een eigen ruimte op 

het sportpark ‘Den Elshof’ zo uit te brei-

den en in te richten dat deze ook gebruikt 

kan worden als wagenbouwloods, bij ons 

bestuur in goede aarde is gevallen. Een 

werkgroepje, bestaande uit een delegatie 

van de wagenbouwgroep en een delegatie 

van de vrijwilligers(woensdag)groep zal 

onder leiding van bestuurslid Stan Raben 

een en ander gaan uitwerken.

Op het moment dat u dit clubblad onder 

ogen krijgt, is de nieuwe naam van onze 

gemeente waarschijnlijk nog niet be-

kend. Hoe de nieuwe naam ook luidt of 

gaat luiden, één en ander heeft vooraf in 

ieder geval de nodige voeten in de aarde 

gehad. Wat u en ik ook van de nieuwe 

naam vinden of gaan vinden, het blijft 

een bestuurlijke dwaling, een blunder 

oftewel een uitglijder van jewelste om in 

ons democratische bestel de aan de be-

volking op 17 november 2004 gevraagde 

mening achteloos aan de kant te schuiven 

om vervolgens na een advies van een com-

missie van op papier wijze personen een 

eigen keuze te maken. Maar goed, gedane 

zaken nemen geen keer, om nog maar 

eens enkele veel gebezigde woorden van 

mijn illustere voorganger Henk Stokkers 

te citeren. Wat mij betreft had de gemeen-

teraad de suggestie van mijn goede vriend 

Frans Kooiker, gedaan tijdens zijn onver-

valste en professionele carnavalsbuut, 

mogen overnemen. ‘Voor de Grol’ is een 

naam waar niemand van ons iets op tegen 

heeft, ondanks dat Lichtenvoorde en niet 

Groenlo voorop gaat in de naam. Maar 

wat veel belangrijker is dan de naam, is 

datgene wat wij als inwoner en als ver-

eniging van de nieuwe gemeente mogen 

verwachten. Wanneer ik mij beperk tot 

onze vereniging, ben ik daarover somber 

gestemd. Als bestuur blijven wij in ieder 

geval rekenen op continuering van de 

subsidie, zoals wij die ook in de gemeente 

Groenlo kregen toegekend. Daarnaast ver-

trouwen wij erop dat het onderhouds- en 

investeringsplan voor de lange termijn, 

waarin wij zelf inmiddels ook veel tijd en 

energie hebben gestoken, kan rekenen op 

die financiële medewerking van de zijde 

van de gemeente, die het plan in de prak-

tijk ook nodig heeft. Bovendien zal in na-

volging van Lichtenvoorde ook in Groenlo 

op niet al te lange termijn een kunstgras-

veld moeten liggen. Het in vervulling gaan 

van deze grote wens is onmogelijk zonder 

overheidssteun, in dit geval een gemeen-

telijke subsidie. Verdere privatisering van 

de sportaccommodaties en het in de prak-

tijk brengen van meer zelfwerkzaamheid 

staat erg hoog in het politieke vaandel 

van de nieuwe gemeente. Als voorzitter 

durf ik te stellen dat wij als sportvereni-

ging ‘Grol’ daarop al lang vooruitlopen en 

beide zaken al gedurende een reeks van 

jaren met veel verve uitvoeren.

 

Het zal daarom toch niet waar zijn, of 
anders gezegd: het zal toch niet gebeu-
ren dat andere (sport)verenigingen 
in onze nieuwe gemeente, die opge-
zadeld zitten met grote achterstands-
situaties omdat zij de nodige zelf-
werkzaamheid en het doen van eigen 
investeringen altijd aan hun laars 
hebben gelapt, nu op forse gemeen-
telijke financiële steun kunnen re-
kenen om alles op het gewenste peil 
te brengen, terwijl wij als voorloper 
van dit (nieuwe) beleid en dus als een 
voorbeeld vereniging zullen worden 
gestraft voor de door de jaren heen 
onbeschrijflijk veel gepleegde zelf-
werkzaamheid en de vele geheel uit 
eigen portemonnee betaalde investe-
ringen?             

U allen veel voetbalplezier toegewenst en 

al onze spelende leden, trainers, leiders 

e.a. in het bijzonder wens ik veel succes in 

de competitie. Tot ziens op ons sportpark 

‘Den Elshof’!

Bovendien 

blijf je op die 

manier elkaar 

scherp houden 

en de resultaten 

daarvan komen 

vervolgens 

weer ten goede 

van onze eigen 

Grolse gemeen-

schap.

Op Eerste Paasdag, zondag 27 maart, vindt op 

Sportpark Den Elshof wederom het jaarlijkse ei-

erzoeken plaats. Dit nu al historische en legen-

darische gebeuren vindt plaats op de velden van 

de s.v. “Grol”. Grote groepen kinderen brengen 

al enkele decennia lang een bezoek aan het 

Grolcomplex. De kinderen van vroeger ziet men 

nu met eigen kroost aanschuiven. Aan de kinde-

ren is het deze middag om per leeftijdscategorie 

de door de Paashaas verstopte gekleurde eieren 

op te sporen en te verzamelen. Na het startsein, 

wat door de O.P.E.Z (Opper Paas Eier Zoeker) 

wordt verricht, sprinten de kinderen naar de vel-

den en gaan op zoek. De eieren met nummers 

leveren weer een leuk prijsje op. Het mooie van 

deze gratis happening is dat de gehele Grolse 

jeugd en hun ouders, opa’s en oma’s en andere 

belangstellenden hiervoor worden uitgenodigd. 

De Paashaas zal uiteraard zelf ook zijn opwach-

ting maken, in gezelschap van het welbekende 

Paaskipje. Zij zullen weer het één en ander aan 

Paaseieren zoeken op Den Elshof
lekkernijen uitdelen. Het Paaseierenfestijn be-

gint om 15.30 uur en staat onder de vakkundige 

leiding van Nebs & Stef Productions.

Attentie 
werkende leden / 
vrijwilligers,
 

Willen jullie er a.u.b. 

voor zorgen dat het inschrijf-

formulier betreffende nieuwe 

ondersteunende leden

voor 15 april a.s. 

is ingeleverd.

 

Alvast bedankt namens 

de werkgroep 

“werving ondersteunende leden”. 
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[ G E R R Y  VA N  D O N G E R E N ]

Grol en Carnaval... Wagenbouwers s.v. “Grol” 
halen huzarenstukje uit met 
4e hoofdprijs op rij
Dat s.v. “Grol” behoorlijk aan de weg timmert mag algemeen bekend zijn. Het bestuur van s.v. “Grol” hecht er veel waarde aan 

dat s.v. “Grol” bij andere activiteiten in Groenlo haar gezicht laat zien. En niet zonder succes, zo bleek tijdens de grote Grolse car-

navalsoptocht. De wagenbouwgroep, al ruim 25 jaar present in de Knunnekesoptocht, werd uitgeroepen tot winnaar van de car-

navalsoptocht met hun ,wagen vol chinezen’. Na diverse overwinningen in het verleden, betekende dit de vierde opeenvolgende 

keer en de vijfde keer in zes jaar tijd, dat de voetballers met de trofee aan de haal gingen. Tegen hun eigen verwachting in, vertelt 

,opperhoofd’ Arnoud Roorda; ,,We hadden dit niet verwacht, wel gehoopt. Er waren immers veel mooie wagens bij. Twintig in 

totaal. Het was ook een mooie bonte gekleurde wagen, met veel leven er om heen en de kinderen van de wagenbouwers op de 

wagen.” Op het Knunnekeserepodium werd ook de derde tree bezet door een afvaardiging van s.v. “Grol”. De Grol 3-ters behaal-

den een derde plek met hun wagen ,Grol 3-ters geven kleur, wat meenie’. In de categorie grote loopgroepen was er voor Grol 11 in 

de categorie grote loopgroepen een zeer verdienstelijke 2e prijs. Bij de kleine wagens was het de Koninklijke Grolse Voetbalbond 

van Fabian Maarse en kompanen dat bij de prijsuitreiking de derde  prijs in de wacht wist te slepen. De wagenbouwgroep van s.v. 

“Grol” heeft het grote succes 3 dagen volop gevierd. Een impressie van deze dagen met een aantal foto’s.

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

Het thema van de Grol-wagen was dit 

jaar ,Chinezen’, of zoals Jos Lensink het 

op de zijkant van de wagen schilderde 

,Lullie met de carnaval niet bij ons met 

eten klieren, wij nu zelf carnaval vieren.’ 

Eén en ander gebaseerd op het feit dat 

Chinees Restaurant Wun Tung met de 

carnaval gesloten is, daar men geen trek 

meer heeft om nog dagen na de carnaval 

de bami en nasi uit de gordijnen, lam-

pen en planten te halen. Wagenbouw-

opperhoofd Alnoud Loolda, tijdens de 

carnaval door het leven als eerste met 

Grolsch genetisch gemanipuleerde Chi-

nees, vraagt namens de wagenbouwers 

of men interesse heeft om naast de af-

haalchinees de Grolwagen misschien 

over te nemen als eerste ,brengchinees.’

Dit jaar had de wagenbouwgroep van 

s.v. “Grol” zijn eerste echte Prins en Ad-

judant. Prins Robin Brockötter en Ad-

judant Bob Meuleman werken al een 

aantal jaren mee aan de wagens van s.v. 

“Grol”. Jong geleerd is oud gedaan im-

mers en een stukje continuïteit lijkt zo 

gewaarborgd voor de toekomst. Tijdens 

hun rondgang door Groenlo ontmoet-

ten beide Grolvoetballers hun leider 

Paul Overkemping. Deze werd onder-

scheiden door beiden, tijdens een van 

de dweilpauzes.
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Tekkels

•Onlangs zette Kees 
Porskamp zijn eerste 
schreden op een heus 
schouwburgpodium. 
Met compagnon Mark 
Ebbers deed hij mee aan 
Open Podium Amphion 
Doetinchem, een soort 
wedstrijd voor ,onont-
dekt talent’. Natuurlijk 
moesten de trotse 
ouders Henk en Annelies 
Porskamp daar bij zijn. 
Henk was al vroegtijdig 
aanwezig, in gezelschap 
van cultuurhistoricus 
Tom Rooks. Het was de 
avond voorafgaande 
aan de koudste nacht 
van de afgelopen 
decennia. De avond 
stond op het punt van 
beginnen, maar nergens 
Annelies te zien of te 
horen. Henk Porskamp 
was aan te zien dat hij 
toch enigszins lichtelijk 
nerveus was. Snel nog 
even de kantine gebeld 
of Annelies al wel ver-
trokken was, samen met 
de dames Caron Papen 
en Lucie Zemann. ,,Henk 
maak ow neet naar. Ze 
könt in ieder geval neet 
an’t winkelen wèhn, 
want de winkels bunt 
dichte,” probeerde een 
andere Grollenaar Henk 
gerust te stellen. In de 
pauze van de voorstel-
ling nog geen Annelies 
te bekennen. Henk nog 
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Uit Japan komen veel breedbeeld tv’s, 

uit Groenlo komt de eerste breedbeeld 

Chinees. Wilko Pooltman, was de man 

van de after party’s en hét pauze-/baut-

station, voor de wagenbouwers, de afge-

lopen carnaval. Na afloop van het diner 

bij Meijer op maandagmiddag, schijnt 

het zo te zijn dat de deksel van zijn toi-

let anderhalf uur lang niet koud geweest 

is. Op het moment dat Wilko niets meer 

door zijn brilleglazen ziet, voelt hij zich 

op zijn sterkst. Op deze manier haalde 

hij in het verleden in wagenbouwtenue 

tijdens de carnaval al eens glazen op bij 

Bar de Lang. Hij ging de geschiedenis in 

als de eerste glazenophaler die de kroeg-

baas diende te betalen......Wilko ledigde 

de glazen alvorens hij ze meenam. 

       

Chinees Hakkie, één van de vele miljoe-

nen Chinezen, heeft een onderonsje met 

de laatste Mohikaan. 

Een geretoucheerde foto van het Jeugd-

prinsenpaar Robin en Bob, 30 jaar ver-

der en vervolgens door de gehaktmolen 

gehaald? Nee...Tijdens de afterparty bij 

Wilko Poortman ging een droomwens 

voor Ewald “Hakkie” Brockötter en Wim 

Meuleman in vervulling. Zij werden in 

de kledij van hun zonen gestoken en 

zo gepresenteerd als Prins Hakkie en 

Adjudant Wim. De kleding paste niet 

helemaal. Het diende iets ingenomen te 

worden.

De veel geprezen ,damestribuneschoonmaak-

ploeg’ BIB heeft een rustige periode achter de 

rug. De tribune bleef immers leeg tijdens de 

winterstop. Ook weinig te ,nöhlen en keakelen’ 

dus voor, tijdens en na de wedstrijd van ons 

eerste team. Op carnavalszondag staken op Den 

Elshof nog eens de geruchten de kop op dat het 

bestuur van s.v. “Grol” een offerte uit had laten 

brengen door een concurrerend BIB-team, dat 

uitgerekend deze dag kwam proefdraaien. Flink 

uit de kluiten gewassen look-a-likes van een 

kruising van Oost-Europese dames met man-

nelijke trekjes, flinke kegel, schoenmaatjes 47, 

geen van allen in bezit van ladyshave, wel van 

beste ,batteri-jen’ echter, etc. De herkomst is tot 

op heden niet duidelijk geworden, maar onze 

beunhaasfotograaf legde het schoonmaakteam 

wel vast op de gevoelige plaat. De dames waren 

allen goed uitgerust en allen in bezit van stof-

zuigers; kringloopnieuw. Of  de proef geslaagd 

is en zij de dames BIB gaan opvolgen? Niemand 

kon het bericht bevestigen.  Het is wel duidelijk 

Concurrentie BIB???
dat de dames meer offertes bij Groenlose ho-

recazaken uitgebracht hebben dat zelfde carna-

valsweekend. Regelmatig werd een stofzuiger 

aangetroffen in een café of op de route daar 

naar toe, af en toe in gezelschap van een natte...

eh...zatte dweil. 

nerveuzer, hoewel een 
paar biertjes Henk al 
weer een stukje rustiger 
maakten. ,,Misschien 
zit ze wal argens in ‘n 
graven,” dachten Henk 
en Tom al hardop. Snel 
nog paar een biertjes 
halen, voodat het weer 
begint. Na afloop van 
de voorstelling werd het 
paar ineens herenigd. 

,,Henk was al ongeröst,” 
werd Annelies verteld. 
Haar vertederende reac-
tie; ,,Hendrik ongeröst? 
Schij toch gauw oet. Den 
hef zich nooit naar um 
mi-j emaakt.”
Wat bleek nu. Annelies 
was blijkbaar voor het 
eerst in een schouwburg 
en was samen met 
de andere dames de 
verkeerde zaal ingelo-
pen. Ze namen plaats 
zonder dat er naar hun 
plaatsbewijzen gevraagd 
werd. de dames vonden 
het al wel drukker dan 
verwacht.....en geen 
bekenden. Toen kwam 
er iemand het toneel 
op, die de dames niet 
kenden; Hans Sibbel, 
oftewel Lebbis (van 
Lebbis en Jansen). Lucie 
Zemann; ,,Ik denk al 
wat duurt dat intro toch 
lange....” Manager Ferry 
Broshuis kon het zich 
wel voorstellen dat de 
dames in de verkeerde 
zaal terecht waren geko-
men; ,,Lebbis lik ok wal 
een betjen op Ebbers.”

• Voor Kees werd het 
geen succes deze avond, 
hoewel het hem wel 
een optreden opleverde 
in het COC. De eigenaar, 
type ,laat je zeepje niet 
vallen in zijn buurt’, 
wist Kees en Mark te 
contracteren voor een 
avond. Kees was in zijn 
element. Mark Ebbers 
kreeg al een tip voor 
het bewuste optreden; 

,,Ga de hele avond met 
je rug tegen de muur 
staan.”
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Vanavond ben ik onderweg naar “Groenlo-Zuid” of “Stadsdeel Lichtenvoorde” om 

één van de sponsoren van het clubblad te interviewen. Een ras Lichtenvoordenaar, 

er geboren en getogen, maar verandering is op komst! Het kanon trekt hem bij 

de leeuw vandaan. Een aantal jaren geleden is hij met een echte Grolse getrouwd, 

heeft een vestiging in Grolle geopend en wordt binnenkort bewoner van een 

prachtig nostalgisch huis binnen de Grolse grachten!

[ I v o  V e r s t e e g e n ]

Interview met Rik Steentjes

Als ik hem 

vraag hoeveel 

jaar hij in Longa 

1 gevoetbald 

heeft, immers 

talentvol en ge-

vaarlijk was hij 

wel, moet hij 

mij bekennen 

dat hij nooit 

in het eerste 

gespeeld heeft.

De persoon naar wie ik op weg ben is 

Rik Steentjes, mede eigenaar van Steen-

tjes makelaardij, taxateurs, hypotheken, 

verzekeringen en pensioenen. Zijn vader 

begon als makelaar aan huis in Lichten-

voorde in 1984. Zes jaar later kwam Wout, 

Rik’s broer, er bij in en in 1993 volgde 

Rik. Wout is de man van de makelaardij 

en Rik houdt zich bezig met verzekerin-

gen en hypotheken.

In Lichtenvoorde werken inmiddels ne-

gen personeelsleden. In oktober 2000 

heeft Steentjes een vestiging in Groenlo 

geopend, in het pand van slager Beerten. 

Hier werken twee medewerkers.

Maar Steentjes zit niet stil, sinds kort is 

“het Wapen van Eibergen” gekocht en is 

het de bedoeling dat zij hier samen met 

Jos Pillen (met wie zij al vier jaar samen-

werken) per 1 januari 2006 een derde 

Steentjes vestiging gaan openen! Toeval 

of niet hebben zij dan drie redelijk iden-

tieke hoekpanden in deze drie plaatsen 

en is het volgens Rik natuurlijk mooi om 

precies in het midden, onze veste dus, te 

gaan wonen.

Sponsor van de s.v. “Grol” is Steentjes 

waarschijnlijk sinds begin 2001 kort 

na de opening van de Grolse vestiging. 

Precies weet Rik het niet meer, maar op 

een avond had hij Theo Huijskes aan de 

telefoon met de mededeling dat, nu zij in 

Groenlo een kantoor hadden, ze er eigen-

lijk niet meer onderuit konden om de 

Grol te sponsoren! Laat nu Rik dezelfde 

gedachten hebben: “Iedere club moet een 

reclamebord van een ondernemer uit die 

plaats rond zijn veld hebben!” plus zijn 

eigen voetbalachtergrond en interesse 

in voetbal deden hen besluiten de Grol 

te gaan sponsoren. Naast het genoemde 

reclamebord dus ook via een advertentie 

in het clubblad.

Rik is zeer tevreden over de sponsoring; 

het reclamebord is duidelijk en groot en 

het clubblad en hun advertentie vindt hij 

er zeer professioneel uitzien, een compli-

ment voor John Ligtenberg namens Rik.

Natuurlijk is Steentjes ook bordsponsor 

van Longa’30 en meerdere kleinere club-

jes in de regio, maar die hebben dan ook 

kleinere bordjes langs het veld. Ook het 

dames volleybalteam van Longa wordt 

door hen gesponsord, niet zo lijfelijk als 

Soer maar Steentjes staat op de auto’s 

afgebeeld waarin de dames zich voortbe-

wegen!

Rik was vroeger een talentvol voetballer 

bij Longa’30, met name door zijn snel-

heid (ondanks zijn korte benen) en zijn 

sterke fysieke kwaliteiten. Als 2e jaars 

E-pupil maakte hij zijn debuut maar 

wel als keeper!? Later is hij gaan voetbal-

len en werd hij een veelscorende spits 

die alle selectie-elftallen van de jeugd 

heeft doorlopen. Vaak kwam hij dan de 

s.v. “Grol” tegen met o.a. Tim Wekking 

(met wie hij tot de C-jeugd nog bij Longa 

voetbalde), Hans Luttikholt en met name 

Max de Vries kan hij zich nog goed herin-

neren:” Die hakte er altijd aardig op los”. 

De mooiste overwinning vond Rik toch 

wel in de finale van het internationale 

toernooi van Ruurlo, dit zal dan wel één 

van de uitzonderingen zijn geweest.

Als ik hem vraag hoeveel jaar hij in Lon-

ga 1 gevoetbald heeft, immers talentvol 

en gevaarlijk was hij wel, moet hij mij 

bekennen dat hij nooit in het eerste ge-

speeld heeft.

Kwam dit dan door al die aankopen van 

buitenaf? Nee, de simpele reden is dat 

Rik in Utrecht ging studeren, niet meer 

trainde en “Marietje Grolsch” ontmoette! 

Hij is toen 2 jaar in het derde team gaan 

spelen, maar als je om zes uur ‘s ochtends 

in bed ligt is het toch geen doen om dan 

weer om half tien te moeten voetballen!

Hij is toen met een aantal vrienden in het 

vierde gaan voetballen. Dit heeft de no-

dige onderhandelingen met het bestuur 

gekost, omdat ook een aantal spelers uit 

de selectie naar dit team wilde, twee van 

hen moesten in de selectie blijven en 

de rest mocht naar het vriendenteam. 

Toen dit team direct het jaarlijkse eigen 

verenigingstoernooi (Jan Wichman toer-

nooi) won, was er toch weer even tram-

melant in de club. Saillant detail is dat 

Rik later zelf bestuurslid was en dit bij 

andere spelers afkeurde, deze zijn toen 

in Zieuwent gaan voetballen!

Zelf voetbalt Rik ook nog in Zieuwent, 

met vrienden op donderdagavond in de 

zaal met een aansluitend gezellig samen-

zijn bij afwisselend “Kruip” en “De Zaak”.

Daarnaast loopt hij, onregelmatig, hard 

en speelt hij squash.

Van 1994 tot 1999 is Rik bestuurslid van 

Longa ’30 geweest; hij vertegenwoordig-

de de accommodatie- en de activiteiten-

commissie. Hij heeft dit graag gedaan 

onder voorzitterschap van Johan Naayer, 

maar vond het na vijf jaar genoeg. Hij 

vindt het eigenlijk ook normaal dat na 

vijf jaar gewisseld wordt in het bestuur, 

al is het niet vreemd om na die vijf jaar 



Autobedrijf Kolkman
Thorbeckestraat 117 Groenlo Tel. (0544) 46 23 44
www.auto-kolkman.nl  info@auto-kolkman.nl

   23

lid eventueel nog voorzitter te worden, 

maar niet langer dan tien jaar. Longa 

speelde toen in de derde en tweede klas 

en er werd in die tijd al niet meer betaald 

om spelers binnen te halen. Althans hij 

heeft dat niet gemerkt of meegekregen; 

hij staat hier dan ook totaal niet ach-

ter. Het mooiste zou toch zijn als Longa, 

W.V.C. en Grol in dezelfde klasse zouden 

spelen of dit nou in de eerste, tweede of 

derde klasse is maakt hem niet uit, zo-

lang er maar niet voor betaald wordt!

Bij Longa komt Rik nog hoogst zelden, 

wel is hij nog actief in een commissie 

die subsidies probeert binnen te halen 

voor een nieuwbouw van de accommo-

datie. Kleedkamers, een kinderopvang 

en speeltuin moeten er komen. Dit, met 

name om jeugdleiders en andere vrijwil-

ligers te kunnen binnenhalen en houden.

Vaak willen deze wel, maar hebben zelf 

kinderen; deze kunnen dan ook rustig 

meegenomen worden. Voor deze voor-

zieningen en voor de voorzieningen van 

de G-teams die Longa heeft, proberen zij 

dus subsidies binnen te halen.

Bij de s.v. “Grol” komt Rik zelf nooit kij-

ken, vroeger tijdens de duels Grol – Longa 

natuurlijk wel en bij het laatste Marveld 

toernooi is hij dan toch ook geweest. Hij 

was meteen onder de indruk van dit 

prachtige toernooi.

Toch heeft hij een goede band met 

Groenlo. Hij heeft er zes jaar op het Ma-

rianum gezeten, ging er vroeger in het 

weekend altijd stappen en het gerstenat 

van hier smaakt hem prima.

In 1991 leerde hij er Carola Aagten ken-

nen en in 1997 zijn ze getrouwd, dus 

schoonouders heeft hij ook in Grolle.

Natuurlijk is er ook nog hun kantoor in 

Groenlo. De verzekeringsportefeuille van 

Jan te Brake heeft Rik overgenomen, dus 

had hij direct al een aantal klanten in 

Groenlo. Deze klantenkring is de laatste 

jaren goed uitgebreid. Bovendien zorgt 

de goede huizenmarkt in Groenlo ervoor 

dat zij zeer tevreden zijn met hun Grolse 

vestiging. Het Grolse carnaval is voor Rik 

ook een trekpleister. Al 15 jaar viert hij 

met zeven studiegenoten o.a. de oud Grol-

sen Cees Klein-Goldeweijk en Dick Hein, 

uit zijn Utrechtse studietijd, het carnaval 

in Groenlo. Zij spelen zaterdagavond een 

biljarttoernooitje bij “Hotel Pot” en de 

meesten overnachten ook daar. Zondag 

en maandag wordt dan carnaval gevierd 

en dinsdagmorgen gaat een ieder weer 

terug. Dit jaar deed Rik zondags mee met 

de optocht met “de Fusieclub” en vierde 

hij dinsdag ook nog maar de rest van de 

dolle dagen toch met zijn studiegenoten. 

Zelf was Rik in 1988 adjudant van Lich-

tenvoorde samen met prins Ronald Kruip, 

toeval of niet, zijn huidige schoonvader 

Herman Aagten was toen prins in Grolle!

Als ik hem vraag hoe hij de Grol in de 

toekomst ziet en of hij nog iets organisa-

torisch binnen de Grol zou willen doen, 

klinkt een duidelijk nee op het tweede 

deel van de vraag en over de s.v. “Grol” 

zegt hij dat het een club is met een goede 

naam en een fantastische accommodatie 

waar trainers graag komen, net als bij 

Al 15 jaar viert 

hij met zeven 

studiegenoten 

o.a. de oud 

Grolsen Cees 

Klein-Goldeweijk 

en Dick Hein, 

uit zijn Utrechtse 

studietijd, het 

carnaval in 

Groenlo

Longa ?? Vrijwilligers krijgen is moeilijk, 

maar Grol heeft dit goed voor elkaar; 

hopelijk blijft dit ook zo. Steentjes doet 

aan sponsoring om goodwill te kweken 

en om de plaatselijke club te steunen in 

dit alles. 

Samen met Carola heeft Rik twee doch-

ters, Sjoukje en Diede, die misschien wel 

in het damesvoetbal van de Grol kunnen 

terechtkomen? Nee, Rik vindt het geen 

sport voor vrouwen, hooguit om op de 

tribune te zitten!

De herindeling dan? De fusie op zich 

heeft Rik geen problemen mee. Hij 

vindt het twee gemeenten die goed bij 

elkaar passen, alleen de naam Groenlo-

Lichtenvoorde slaat nergens op, net als 

het gehele referendum. Noem dan de 

grootste plaats in ieder geval als eerste! 

Hierin zaten zes namen zonder enige be-

tekenis, hij voelt wel iets voor de naam 

“Stad en Heerlijkheid” zoals die door de 

oudheidkundige vereniging van Lichten-

voorde werd voorgesteld. Blijkbaar werd 

Lichtenvoorde vroeger een “Heerlijkheid” 

genoemd??

De ophef vindt Rik overdreven, per slot 

van rekening woont hij zelf namelijk per 

1 maart in Grolle.

Toen dit bekend werd, kreeg hij van Max 

Wekking telefoon: “Ik heb er nachten 

van wakker gelegen, maar toen dacht ik 

in één keer: Rik heeft twee dochters dus 

met de Grol heeft hij dan toch niets van 

doen en bovendien sterft de naam Steen-

tjes dan toch vanzelf uit in Grolle!!”
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Grote sneeuwvlokken komen met bakken uit de lucht vallen, de wegen zijn niet te berijden en toch gaan twee redacteuren met een notitieblokje 

in de hand op weg naar de hoofdstad van Gelderland: Arnhem. Het kan niet anders of er moet wel een interessant figuur aan de overkant van de 

gesprekstafel zitten. We spreken met een geboren en getogen Grollenaar, die zijn vleugels uitspreidde en in de Rijnstad terecht kwam. Na ‘Koning 

Winter’ te hebben getrotseerd, treffen we als halve sneeuwpoppen in de binnenstad van Arnhem onze hoofdpersoon ‘Freddy te Veluwe’ aan. In café 

Dudok, waar deze avond de vrouwelijke populatie ruim in de meerderheid is, leggen we hem tien vragen voor. 

[ R I K  G O C K E L  E N  R E N É  W O L T E R S ]

Op bezoek bij ‘Good Old’...?

1. Hoe lang ben je inmiddels niet meer 

woonachtig in Groenlo?

Ik ben al weer zo’n 10 jaar weg uit Groenlo 

en woon nu in Arnhem. Ik ben hier gaan 

wonen, omdat mijn vriendin Carla des-

tijds over een mooie woonruimte in het 

centrum beschikte. De eerste tijd werkte 

ik in Enschede en pendelde van Arnhem 

naar Enschede. Het autorijden ging ver-

velen en daarom zocht ik naar een baan 

onder de rook van Arnhem.

2. Hoe ziet een gemiddelde werkdag 

eruit?

Eentonig zou je kunnen zeggen. Aange-

zien ik een ochtendmens ben, sta ik het 

liefst vroeg op om direct aan de slag te 

gaan. Ik heb de ervaring dat het ‘s mid-

dags vanaf een uurtje of drie moeilijk 

wordt de concentratie vast te houden. Ik 

werk in Giesbeek als controller op het 

kantoor van een franchisehouder van 

Mc Donalds. Deze franchisehouder heeft 

5 vestigingen, waarvan drie in Arnhem, 

één in Doetinchem en één in Duiven. 

Wat betreft omzetcijfers is de zaak in 

Duiven de grootste van Nederland. 

Ik ken die cijfers omdat de gehele finan-

ciële en salarisadministratie onder mijn 

hoede valt. Na een dag hard werken kom 

ik thuis en zorg dan samen met mijn 

vriendin Carla dat Tom (3 jaar) en Stef 

(11⁄2 jaar) naar bed gebracht worden. 

Daarna breng ik de avond thuis op de 

bank of achter de computer door. Voor 

vrienden en familie vul ik belastingfor-

mulieren in of help ze met andere admi-

nistratieve zaken. 

Ik ben niet actief in het Arnhemse ver-

enigingsleven. 

Zodra ik merk dat de broekriem niet 

meer nodig is, spring ik op de moun-

tainbike en maak een tochtje over de 

Posbank.

3 Ga je ooit weer terug naar Groenlo?

Voor mij is dat absoluut niet noodzake-

lijk. De enige drijfveer zou de aanbieding 

van een hele mooie baan kunnen zijn. Ik 

heb het nu wat betreft werk en sociaal 

leven goed naar mijn zin in Arnhem. Ik 

kom wel regelmatig in Groenlo natuur-

lijk, omdat daar veel vrienden en familie 

wonen. Ik ben ook een trouwe bezoeker 

van het Marveldtoernooi en als het eer-

ste elftal om het kampioenschap speelt, 

ben ik ook aanwezig.

4 Wat is de mooiste wedstrijd die je ooit 

zelf gespeeld hebt?

Ik heb heel goede herinneringen aan 

de s.v. “Grol” in de jaren dat we interre-

gionaal voetbalden met de A-jeugd. De 

trainingen van de altijd fanatieke Ben 

Bomers waren vaak nog mooier dan de 

wedstrijden zelf. Omdat Ben zelf nooit 

op niveau gevoetbald heeft, kon je hem 

op de training zo mooi dollen. Daarna 

heb ik mooie jaren gehad met Grol 2. We 

speelden in de 2e klasse KNVB. Voor mij 

was het moeilijk om in het eerste te ko-

men. Ik moest namelijk voortdurend de 

strijd aangaan met Edwin Bosman. Door 

een blessure van Edwin heb ik wel een 

aantal wedstrijden in het eerste gevoet-

bald. Ik stond vaak als reservespeler op 

papier. Zo hoefde ik ook geen kaartje te 

betalen bij de uitwedstrijden van het eer-

ste elftal. In al die jaren was ik overigens 

een bijzonder net kereltje op het veld. 

Scheidsrechter hadden nooit wat op mij 

aan te merken.

Naast Ben Bomers herinner ik mij in het 

bijzonder Ronald Porskamp als ‘de man 

van de statistieken’. Hij maakte lijstjes 

In al die jaren 

was ik overi-

gens een bijzon-

der net kereltje 

op het veld. 

Scheidsrechter 

hadden nooit 

wat op mij aan 

te merken.
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van het aantal speelminuten tot het 

aantal keren dat je de kleedkamer hebt 

schoongemaakt.

5 Waar kun jij je ontzettend aan erge-

ren?

Aan mensen die de kantjes er vanaf lopen; 

mensen die niet werken en wel geld ver-

dienen. Ook heb ik een hekel aan mensen 

die van zichzelf vinden dat ze heel wat 

zijn, die interessant proberen te doen.

6 Een biertje op de Korenmarkt of een 

biertje in Groenlo?

Mijn voorkeur heeft een biertje in Groenlo 

en dan nog het liefst in de kantine op een 

zaterdagmiddag. In Arnhem ga ik niet 

veel stappen. Ik heb wel een seizoenskaart 

van Vitesse en ga na elke thuiswedstrijd 

wel even de stad in met enkele medesup-

porters. Ik heb die jaarkaart gekocht om 

een gezellig middagje of avondje uit te 

gaan. Het kost me bijna niks, maar het 

voetbal is ook niks. We hebben een mooie 

plaats in een mooi stadion en het is er lek-

ker warm. Nu gaat het weer redelijk, maar 

het is een lange tijd diep droevig geweest. 

Mijn voorkeur 

heeft een 

biertje in 

Groenlo en dan 

nog het liefst in 

de kantine op 

een zaterdag-

middag. 
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7 Wat vind je als burger van Arnhem dat 

Vitesse zoveel steun krijgt vanuit de ge-

meente?

Als burger van Arnhem vind ik het bela-

chelijk dat de gemeente een club als Vites-

se steunt. Ten eerste om de belachelijke sa-

larissen die veel voetballers ontvangen en 

ten tweede omdat het voetbal van Vitesse 

een regionale functie heeft. Het grootste 

gedeelte van de supporters komt van bui-

ten Arnhem. Dus als er al steun gegeven 

moet worden, dan moet dat niet alleen 

voor rekening van de Arnhemse burgers 

komen. 

8 Wat is jouw hoogtepunt geweest bij de 

s.v. “Grol”?

Dat was een kampioenschap met Grol 1. 

Ik was toen weliswaar reserve, maar dat 

vond ik toch wel een heel bijzondere er-

varing.

9 Heb je een politieke voorkeur?

Die heb ik niet. Op het moment wanneer 

weer gestemd moet worden, ga ik me in 

de materie verdiepen en bepaal dan wel-

ke partij mij het meeste aanspreekt. Dat 

is dus een momentopname. Zo is het ook 

met de politiek. Het is allemaal een korte 

termijngedachte die ze nastreven. Ik zie 

te weinig continuïteit in het overheidsbe-

leid. 

Ik vind het erg belangrijk dat er meer 

stabiliteit in de sociale zekerheid komt. 

Het is nu teveel ad-hoc. De werkgever 

wordt namelijk steeds weer de dupe van 

het in hoog tempo veranderen van regels. 

Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat 

lokale subsidiegelden evenredig verdeeld 

worden. Neem als voorbeeld de steun aan 

Vitesse of de drugsboot die ze hier te wa-

ter hebben gelaten. 

Dat zijn twee voorbeelden van projecten 

die handen vol geld gekost hebben, ter-

wijl zoveel kleinere ingrepen als speelvel-

den of speeltuinen in buurten helemaal 

niets krijgen.

10 Wie zou je wel eens willen ontmoe-

ten?

Robert Smith van The Cure. Vroeger en 

nu nog spreekt deze muziek mij erg aan. 

Lijkt me wel mooi om te zien hoe het nu 

met hem gaat.

 Teun Luc

5 lekkerste gerechten -Lasagne -Pizza
 -Macaroni -Pannenkoek
 -Stamppot wortelen + hachee -Patat
 -Chinees -Rijst + saus
 -Wraps -Chinees

5 mooiste tv-programma’s -Studio Sport -Voetbal inside
 -Klussen en wonen -Engels voetbal
 -Discovery -Studio Sport
 -ONM (Onderweg naar Morgen) -Eurogoals
 -All stars -Top 24

5 beste zangers/bands -Di-rect -Blöf
 -Men 2B -Di-rect
 -Artiesten voor Azië -Ome Henk
 -Normaal -Normaal
 -Ali Osram -50 Cent
 -Blöf

van Teun en Luc Stortelder

[ R E N É  W O L T E R S ]

[ D E  5  ]
Het grote voordeel van

Albert Heijn

Wallerbosch  Groenlo

Tekkels

• Jarno van Uem en 

Jardi te Vogt van Grol 

F6 konden hun draai 

nog niet zo goed 

vinden de eerste 

wedstrijd na de win-

terstop op het veld 

van AZSV in Aalten. 

Dat lag aan het veld 

volgens beiden; ,,Het 

lijkt wel of hier alle-

maal potgrond ligt.” 
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Op een voor voetbalminnend Nederland gedenkwaardige donderdagavond, waarop nog vier vaderlandse clubs in de achtste finales van de UEFA-cup 

spelen, begeven wij ons als interviewers op weg naar de Buitenschans naar de woning van Cor en Wil Migchielsen en natuurlijk staat de televisie afge-

stemd op de wedstrijd Feyenoord - Sporting. We nemen plaats in de gezellig ingerichte woonkamer en worden meteen verwend met een heerlijke kop 

koffie met een tompouce, waarna vrijwel direct een openhartig gesprek wordt begonnen.

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

In gesprek met:

Cor en Wil Migchielsen

Allereerst merkt Wil op dat het clubblad van de s.v. “Grol” in 

huize Migchielsen altijd van A tot Z wordt uitgelezen en ook wil 

Wil nog wel (wat een w’s!!) even vermelden dat ze in de vorige 

uitgave de Grol-tekkels heeft gemist, net zoals vrijwel iedere le-

zer van het clubblad. Het is echter niet zo dat alle clubbladen 

bewaard worden, maar het exemplaar waarin wordt geschreven 

over het ernstige ongeluk van hun zoon Christan is nog altijd in 

hun bezit.

wordt naar hetgeen Cor vertelt tijdens 

een wedstrijdbespreking.

Tijdens het jaarlijkse Marveld-toernooi is 

Cor één van de scouts die de beste voet-

baller en keeper van het weekend moet 

kiezen. Trots is hij op het feit dat hij dit al 

vanaf het allereerste begin mag doen.

Na zijn loopbaan als actief voetballer, is 

Cor direct jeugdleider geworden. In 1975 

was hij zelfs de beste cursist van het dis-

trict en werd hiervoor extra gehuldigd. 

Daarna ging hij een  officiële trainerscur-

sus volgen bij Go Ahead Eagles, waarvoor 

hij zo’n drie keer in de week ’s avonds met 

de bus van Ton Kaak (destijds voorzitter) 

naar Deventer moest verkassen. Gezien 

het feit dat Cor destijds werkzaam was 

in Dortmund, maakt wel duidelijk dat er 

niet veel tijd overbleef voor andere hob-

by’s. Na het behalen van het diploma in 

1976 werd Cor allereerst vier jaar hoofd-

trainer in Ruurlo, één jaar bij Erix en 

daarna wederom vier jaar in Ruurlo. Het 

is daarom ook niet zozeer opmerkelijk 

dat deze sympathieke Grollenaar nog 

steeds een goede band heeft met laatstge-

noemden en regelmatig gaat hij nog naar 

feestjes en recepties in het Ruurlose.

Tussendoor trainde Cor ook nog de Neer-

landia Boys in Harreveld, Grol dames 

1, Grol 4 en zo’n twee jaar geleden is hij 

ook nog even jeugdtrainer geweest bij de 

Grol alvorens hij tot leider werd gebom-

bardeerd bij Grol 11 (“spöllers hebbe wi’j 

genog, moar soms löt de opkomst het af-

wett’n”, zegt Cor met een glimlach op zijn 

gezicht).

    

Wil Migchielsen is eveneens geboren in 

1946, maar dan Winterswijk nabij de Pel-

kwijk en is richting Groenlo verhuisd na-

dat ze in het huwelijk is getreden met Cor 

in 1967. Na de ULO heeft Wil allereerst 

gewerkt in Oeding op de loonadministra-

tie van een kledingbedrijf. Vervolgens is 

ze ongeveer tien jaar in dienst geweest bij 

de Tekon in Haaksbergen, waarna ze in de 

WAO is beland. Hierna had Wil het geluk 

om een deeltijd baan te vinden bij het 

alarmnummer 0900-8844 van de politie 

in Enschede. Wij als interviewers waren 

erg onder de indruk van het relaas van 

Wil, die het nog steeds erg jammer vindt 

dat ze niet bij dit alarmnummer kon blij-

ven werken en nu nog zelfs het liefst te-

ruggaat voor 40 uur per week.

Momenteel tennist Wil één keer per week 

in Winterswijk (hoe kan het ook anders), 

maar vrijwel iedereen kent de gedreven 

Wil als vaste supporter van Grol 1. 

Vroeger deed ze de uitwedstrijden nog 

vaak op de fiets, maar tegenwoordig 

wordt ze vaak ingezet als taxirijdster van 

“haar mannen” die ’s ochtends zelf hebben 

gevoetbald en daarna zelf niet meer kun-

nen (mogen) rijden.

Indrukwekkend is het relaas van onze ge-

sprekspartners als het gaat over de liefde 

voor hun kinderen Christan en Melanie 

en natuurlijk voor hun kleinkinderen 

Jordy en Britt, die regelmatig bij opa en 

oma vertoeven. Met name de extra zorg 

die ze dagelijks besteden aan hun zoon 

Christan, die nu zo’n 15 jaar geleden een 

tragisch ongeluk beleefde op het Hilgelo, 

had (en heeft nog steeds) grote impact op 

ons als interviewers en krijgt natuurlijk 

grote waardering. Beide gesprekspartners 

vervullen deze taak met volle toewijding 

en het is dan ook niet verwonderlijk dat 

Wil en Cor twee keer per jaar op vakantie 

gaan om (zoals ze zelf zeggen) even bij te 

tanken. In het verleden vierden ze vakan-

tie aan de Bevrijdingslaan achter thuis 

lekker in de zon, maar momenteel gaan 

ze het liefst naar Turkije en Spanje. Wil 

is dan degene die urenlang kan genieten 

van een strandbed in de zon, terwijl Cor 

graag lange wandelingen gaat maken. 

Sinds 1998 zit Wil in het bestuur van de 

VSVG (Vrienden van de S.V. “Grol”) die 

jaarlijks o.a. de bekende fancy fairs in 

het clubhuis organiseren. Deze niet meer 

weg te denken VSVG zamelen veel geld in 

voor doelen zoals het verbouwen van de 

kleedkamers, de tribune enz. De vele prij-

zen die met de fancy fair worden verloot, 

worden door Wil samen met Riki ter Bogt 

verzameld (deels gekocht en deels in de 

vorm van giften) en waar nodig ingepakt. 

De woning aan de Buitenschans wordt 

dan gebruikt als opslagloods en volgens 

Cor neemt deze ruimte ongeveer de helft 

van de totaal beschikbare woonruimte in. 

Vanaf deze plek willen we de VSVG en met 

name Wil en Cor namens de gehele s.v. 

“Grol” nog maar eens bedanken voor hun 

grote inzet in deze.

Het jaarlijkse carnaval in Grolle wordt 

door onze gesprekspartners uitbundig 

gevierd. Het is allemaal begonnen met 

Grol 11, maar in de loop der jaren zijn er 

enkele wisselingen geweest in de perso-

nele bezetting. Nu heet deze groep Gouwe 

Ouwe en telt 31 personen. Het afgelopen 

carnaval werd zelfs de 2e prijs gehaald 

met de loopgroepen, maar eigenlijk is 

het te doen om pure gezelligheid. Zater-

dags voor de optocht komt iedereen bij 

Theo Porskamp en wordt er gewerkt en 

feestgevierd. De volgende zondagochtend 

wordt er geschminkt en tevens is er dan 

de mogelijkheid om de vloeibare restjes 

van de avond ervoor te nuttigen. Rond 

12:00 uur komt Tone Hartman Catering 

met de boerenkool en aanverwante ar-

tikelen, waarna iedereen met een goed 

gevulde maag aan de optocht en de lange 

avond bij Meijer of City kan beginnen. Dat 

de carnavalsoptocht dit jaar een andere 

route heeft gekregen krijgt van beiden 

enorm veel lof toegezwaaid. Of het door 

de tegenovergestelde route komt, weten 

ze niet precies, maar er waren dit jaar in 

ieder geval geen opstoppingen. Een advies 

voor de optochtcommissie hebben ze nog 

wel: “Ga zo door”.

Ook op de maandag en de dinsdag kun 

je de “Gouwe Ouwe” bewonderen in het 

stadje van plezier en opvallend daarbij 

is het fluitje dat gehanteerd wordt door 

deze groep om aan te geven dat iedereen 

binnen vijf minuten zijn biertje moet leeg 

drinken, waarna het volgende café aange-

daan kan worden. 

Jammer vinden beiden dat Meijer binnen-

kort haar deuren sluit, omdat zo’n mar-

kant gebouw een beter aanzien geeft aan 

Groenlo dan misschien alweer een groot 

appartementencomplex.

29

Groenlo-Lichtenvoorde of Lichtenvoorde-Groenlo ?
“Belachelijk”, roepen zowel Wil als Cor in koor. “Gekozen is geko-

zen”. “Waarom hebben we dan eigenlijk gestemd?” “Is dit demo-

cratie?” “Jammer van al het geld” (verder commentaar overbodig, 

of niet soms).

Op de vraag of onze hoofdmacht ten koste van alles (dus ook met 

betaalde spelers) moet proberen zo hoog mogelijk te spelen, valt 

ons als interviewers opnieuw een grote eensgezindheid op. Vol-

gens Wil zal in dit geval de clubliefde bij de vele vrijwilligers weg-

vallen en ook van een massale trek naar de uitwedstrijden zal 

dan geen sprake meer zijn. Cor merkt bovendien op dat je in zo’n 

geval de VSVG wel kunt opdoeken, omdat deze steunpilaren van 

de Grol natuurlijk niet in actie komen voor “betaalde” spelers. 

 

Aan het eind van ons gesprek met dit sympathieke echtpaar heb-

ben we nog een aantal opmerkingen van beide nog maar eens 

treffend genoteerd. Maar alvorens deze te vermelden, willen we 

Wil en Cor vanaf deze plek nogmaals bedanken voor hun gast-

vrijheid en het openhartige gesprek.

Cor Migchielsen is geboren op 30 janu-

ari 1946 aan de Nieuwstad in Groenlo 

en gaat, benadrukt hij nog maar even 

uitdrukkelijk, NOOIT meer weg uit onze 

Veste. Na de kleuterschool gaat Cor via de 

Canisiusschool naar de Aloysiusschool en 

daarna volgt hij nog een paar jaar de LTS. 

Vanaf zijn 16e wordt Cor beroepsmilitair 

bij de Marine en volgt hij deze opleiding 

in o.a. Hilversum en Den Helder. Na zo’n 

twee jaar dienst te hebben gedaan bij de 

Marine besloot Cor zijn geluk weer dich-

ter bij huis te zoeken. Zelf zegt hij hier-

over: “op zondag ging iedereen stappen 

in Grolle, terwijl ik met mijn tasje op de 

markt stond te wachten op vervoer rich-

ting de kazerne”. De discipline, met name 

de gepoetste schoenen, die Cor heeft le-

ren kennen bij de Marine heeft hij later 

in zijn trainersloopbaan ook vaak nog ge-

bruikt als middel om het gewenste resul-

taat te bereiken. Vrijwel iedereen van ons 

kent Cor nu als iemand die al sinds jaar 

en dag werkzaam is op het jongerenhuis 

in Harreveld.

Cor is momenteel al meer dan 50 jaar 

lid van de s.v. “Grol” en weet nog dat hij 

bij ome Tone Brockötter is begonnen in 

de sportzaal van de Aloysiusschool. Na 

zijn dienstperiode speelde hij eerst nog 

in Grol 3 en Grol 4, waarna hij vervol-

gens nog een lange tijd recreatief heeft 

gespeeld in Grol 7. Saillant detail is dat 

dit elftal is opgericht in het café (nu Pot) 

aan de Barakkenplas en dat de spelers 

van toen nog steeds periodiek bij elkaar 

komen voor een gezellig avondje. Momen-

teel is Cor elftalleider van Grol 11 waar hij 

samen met Wim Wellink alles in goede 

banen moet leiden. Wim is meer de man 

van het spelregels versturen per e-mail en 

van de ice-packs (een schaar voor bijvoor-

beeld een pleister is vaak niet aanwezig) 

en Cor probeert verbaal het één en ander 

bij te sturen. Wij als interviewers hebben 

wel eens gehoord dat er zowaar geluisterd 

“De s.v. “Grol” is een (h)echte club. 
Iedereen betaalt contributie en dus is iedereen gelijk. 

Veuruut kieken. GROL, ga zo door “.
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Onze vlag
Zoals u in het vorige clubblad heeft 

kunnen lezen, heb ik de laatste weken 

van december dicht bij ons oude ver-

trouwde Grolveld doorgebracht. Ik heb 

zelfs gedurende die weken vele uren in 

ons clubgebouw doorgebracht. Ik heb 

dan ook uitgebreid van de mogelijk-

heid gebruik gemaakt om met velen 

van u van gedachten te wisselen. Mijn 

dank hiervoor. U hoeft echter niets te 

vrezen. Ik zal hier geen enkele boude 

uitspraak van u herhalen, aangezien u 

mij alles in vertrouwen hebt verteld en 

ik was ten slotte incognito. Echter, in 

januari kreeg ik de kriebels om er weer 

op uit trekken. De winterstop duurt 

nog wel even voort en terwijl ik deze 

column aan het schijven ben, sneeuwt 

het gewoon vrolijk verder, dus de win-

terstop zal nog wel wat langer duren. 

Ik dacht het wordt tijd om eens naar 

een land te gaan waar de winterstop 

gewoonlijk wel wat langer duurt dan 

vier weken. Bovendien wilde ik wel 

eens kennis maken met een nieuwe lid-

staat in onze Europese Unie. Zodoende 

kwam ik in Polen in de stad Warschau 

terecht. Het was er ijzig koud en het 

sneeuwde behoorlijk. Al lopend door 

de straten van Warschau, waar het kapi-

talisme overal om zich heen grijpt, je de 

grauwe communistische bouwwerken 

langzaam ziet verdwijnen en de stad 

langzaam ziet veranderen in een brui-

send kosmopolitisch geheel, dwaalden 

mijn gedachten toch weer af naar de 

winterstop in Nederland. Ik verbaas 

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

len we niet. Nee, de velden moeten dan rust hebben om te 

herstellen. Dit is toch de wereld op zijn kop! Waarom houden 

we niet gewoon een winterstop tot half maart en voetballen 

dan door tot en met half juni? Het is dan het mooiste weer 

van de wereld, zowel voor de voetballers als de supporters. De 

velden hebben minder te lijden en hebben dan ook minder 

tijd nodig om te herstellen. Nee, natuurlijk kan dit niet, reali-

seer ik mij op eens. Stel dat er een EK of een WK is. Dan moet 

ook de competitie van de amateurs afgelopen zijn. Je kunt 

het de amateurs niet aan doen dat ze een wedstrijd van zo’n 

kampioenschap moeten missen. Wie je dat zeker niet kunt 

aan doen is de KNVB. Die hebben dan wel wat belangrijkers te 

doen dan zich tijdens zo’n toernooi elders nog bezig te hou-

den met amateurvoetbal in eigen land. Opeens bots ik tegen 

de dame van de foto op en ontwaakte ik uit mijn gedachte. 

Ik stond voor de beroemde “Verjaardagstaart”. Nee, hiermee 

bedoel ik niet de dame op de foto, maar het gebouw erachter. 

Het voormalige Paleis van Cultuur en Wetenschap. Officieel 

is het cultuurpaleis een cadeau van de voormalige Sovjet 

Unie aan het Poolse volk, maar naar alle waarschijnlijkheid 

waren het uiteindelijk de Polen zelf die opdraaiden voor de 

kosten. Nu is het een gebouw geworden met tal van commer-

ciële functies. Ik besloot het gebouw binnen te gaan om er 

een kop koffie te drinken. In de lift dwalen mijn gedachten 

weer af. Ik dacht terug aan de afgelopen ledenvergadering. Ik 

verbaasde mij toen over de afdracht die onze Grol moest beta-

len aan de KNVB. Ik vroeg mij af wat ze allemaal met dat geld 

zouden doen. Ik had wel enkele gedachten waar het naar toe 

zou gaan, maar deze gedachten vervlogen weer toen de lift op 

de gewenste etage aankwam. Eenmaal in het restaurant aan-

gekomen raakte ik aan de praat met een sympathieke Pool, 

bepaald geen tegenpool. Hij vertelde trots over zijn land en 

over de positieve ontwikkeling die het doormaakt. Toen hij 

vernam dat ik uit Nederland kwam, vroeg hij of ik mij Wlodi 

Smolarek nog kon herinneren. Natuurlijk herinner ik mij de 

sympathieke oud- Feyenoorder nog. Apetrots was hij op zijn 

landgenoot. Het werd mij al snel duidelijk dat Smolarek Sr. 

in Polen dezelfde status geniet als bij ons Marco van Basten 

of Ruud Gullit. Na het geanimeerde gesprek verliet ik het ge-

bouw. Eenmaal op straat keek ik nog eens goed om mij heen. 

Ik zag een stad die hard aan het werk is om helemaal bij het 

moderne Europa te willen horen. Weer kwam er een gedach-

te bij mij op. Zou het iets zijn om in de toekomst een EK te 

organiseren in Polen? Het geld kunnen ze goed gebruiken.

mij er al jaren over dat de winterstop 

in Nederland maar enkele weken duurt. 

We gaan gezellig voetballen op een 

druilerige zondagmorgen in februari. 

Het veld is dan een grote modderpoel 

en na afloop van de wedstrijd kun je 

nauwelijks meer het verschil zien tus-

sen veld en speler. Zo werken we dan 

de competitie af tot uiterlijk begin mei. 

Vervolgens breekt het voorjaar aan en 

wordt het mooi weer, maar dan voetbal-

Zijne grijze eminentie Hans Emaus mag gerust 

het predikaat Mister Grol dragen. Hij zal het 

zichzelf nooit opspelden, maar velen weten dat 

Hans veel te vinden is in de diverse vergader-

ruimtes van onze geweldige clubhuis. 

Ook op het trainingsveld zijn Hans zijn maatjes 

49 bijna dagelijks te vinden. Tijd voor een ei-

gen fanclub, dacht Quint Veld misschien, ge-

tuige zijn hoofddeksel, dat hij droeg tijdens 

Eigen fanclub Hans Emaus??
een winterstopactiviteit van het jeugdbestuur 

van s.v. “Grol”. 

Max de Vries zag het al helemaal voor zich. Een 

verkooptentje met dé opvolger van het Ruud 

Gullit rastapruikje dat eind jaren 80, begin 

jaren negentig gretig aftrek vond; het Hans 

Emaus poedelkapsel. 

Misschien ook een gat in de markt voor het 

Toon Hartman bokkepruikje???
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