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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Het seizoen zit er weer op. Wederom een seizoen dat ons eerste 

team nét niet af kon sluiten met een promotie. Menig supporter 

rouwt er niet om. Toch vind ik het wel bijzonder jammer voor 

onze jongens, de begeleiding en Gerard Bos. Wat gunde ik ze dat 

kampioenschap dan ook. Zeker Gerard Bos. Wat heeft die man 

op mij indruk gemaakt met zijn doen en laten en dan vooral 

als mens. Ben blij dat we nog een jaar lang zijn ,Egeltje’ mogen 

horen. Fantastisch!! Geweldig!! Daarvoor zet ik even zaken opzij 

als derby’s volgend jaar, gepaard gaand met leuke inkomsten. 

Natuurlijk erg belangrijk en bovenal ook leuk. Ik was trouwens 

voor mijn werkzaamheden voor dé Weekkrant Groenlo-

Lichtenvoorde op bezoek bij onze nieuwe burgemeester, de heer 

Henk Heijman uit Haaksbergen. Ontzettend aardige man. Ik 

dacht gelijk; dat moet goed zijn. Iemand uit Haaksbergen. We 

hebben bij Grol die lijn immers al een aantal jaren te pakken, 

met behoorlijk veel succes, kunnen we gerust zeggen, een 

enkeling daargelaten. Hij blijkt een groot voetballiefhebber 

te zijn, die het spelletje zelf nog speelt bij PW in Enschede en 

die op zijn beurt ook wel van een stukje gezelligheid en een 

biertje houdt. Waar moet ie dan zijn, juist, op sportpark Den 

Elshof. Natuurlijk heb ik het met hem nog even over onze Grol 

gehad. Geen onbekend terrein kwam ik direct achter. Nadat de 

gemeenteraad zijn unanieme goedkeuring gegeven had aan de 

benoeming en hij hierover ingelicht was, heeft hij als eerste 

sportpark Den Elshof gebeld om zijn oud collega’s van de 

gemeente Haaksbergen, Theo Huijskes en Gerard Bos, te vertellen 

dat hij de nieuwe burgemeester van Groenlo-Lichtenvoorde zou 

worden. Leuk!! Natuurlijk heb ik, direct daarop aansluitend, met 

hem over de aanstaande derby’s Grol tegen Longa gehad. ,,Daar 

moeten we iets leuks van maken,” was zijn eerste reactie, met 

een glimlach op zijn gezicht, die liet zien dat het hem menens 

was. Zijn gezicht hierbij sprak boekdelen. Hij zal zowel in onze 

bestuurskamer als in de Lichtenvoordse zeer gastvrij onthaald 

worden, ben ik van overtuigd. Daar moet hij bij zijn natuurlijk. 

Leuk om naar uit te kijken.

Voor dit moment wil ik afsluiten met u allen vanaf deze plek 

veel leesplezier, maar bovenal een ontzettend prettige vakantie 

toe wensen, of u nu ver van de kerktoren weggaat of niet, en 

een behouden thuiskomst. Misschien pakt u dit clubblad nog 

wel net mee in uw bagage en leest u het wel onder een Spaans 

zonnetje, in een Turks bad of in de buurt van Zeeuws meisje. 

Levert misschien nog wel leuke plaatjes op, net als onze eigen 

,Vlaggenist’ met zijn vlag doet. Leuk kiekje voor in het clubblad 

wellicht. ‘t Is maar een idee. We houden ons aanbevolen. 

Namens de redactie

Henri Walterbos, Hoofdredacteur 



4 D E  F A M I L I E  P O S  

Een paar dagen voordat ik het interview 

met de familie Pos had, liep ik Eric Pos 

tegen het lijf. Zoals altijd had hij een 

trainingsbroek en keepershandschoe-

nen aan! Ik vertelde hem dat ik een in-

terview met hem en zijn familie wilde 

doen voor het clubblad. Ik dacht nog: 

“Leuk voor dat mannetje, kan ie vast een 

beetje wennen aan het idee”. Maar wat 

schetste mijn verbazing: hij was nauwe-

lijks geïnteresseerd en vertelde mij ‘dat 

er toch alleen maar dezelfde vragen wer-

den gesteld’. Ik dacht: “Krijg nou wat! 

Het gaat mij toch niet gebeuren dat ik 

dadelijk tijdens het interview kritisch 

op mijn vingers getikt word door een 

jochie van 10”.

[ M A R C  R O T S ]

Zondagavond, 12 juni jl, om half 8.
Ik was zeer goed voorbereid. Ik belde 
aan bij de familie Pos en vader Patrick 
deed de deur open. Even later zaten we 
met z’n allen onder het genot van een 
kop koffie gezellig te babbelen. Met zijn 
allen bedoel ik: pa Patrick, ma Mirjam, 

oudste zoon Joey, middelste zoon Eric 
en jongste dochter Jamie. Ik vertelde 
natuurlijk even wat Erik had verteld 
een paar dagen daarvoor, en zo kwam 
het dat moeder Mirjam het interview 
opende met de vraag aan Erik wat voor 
vragen hij dan zou stellen! Daar had dit 
spraakzame mannetje niet zo snel op 
gerekend en er viel een stilte. 
Ik vroeg toen maar snel aan Jamie of ze 
me wilde vertellen in welk team ze zit 
en wat ze nou zo leuk vindt aan voetbal. 
Na een kleine aarzeling vertelt ze dat ze 
voetbal gewoon leuk vindt en dat ze in 
F7 zit. Volgend jaar maakt ze zelfs pro-
motie naar de F4. Als spits heeft Jamie 
wel 5 keer gescoord het afgelopen sei-
zoen. Ze is daar duidelijk zeer tevreden 
over. Haar grote voorbeeld is Wesley 
Schneider.
Joey, de oudste zoon, vertelt dat hij scha-
duwspits is en er afgelopen seizoen ze-
ker 10 in heeft gelegd!! Trots vertelt hij 
verder dat hij in D2 zit en dat hij aan-
voerder is van het elftal. Zijn grootste 
voorbeeld is Ronaldinho, een keuze die 
ik zeker wel begrijp. 

Op dat moment viel de schroom ook 
van Eric af en kreeg ook hij weer praat-
jes. ‘De Bolle van Grolle’ zo wordt Eric 
op de voetbalvelden genoemd; of ook 
wel de keeper van E5. Afgelopen seizoen 
heeft hij 2 keer gescoord wat uitzonder-
lijk veel is voor een doelverdediger. Eric 
weet ook al te vertellen dat hij later als 
hij groot is in Grol 12 wil voetballen met 
zijn grote voorbeeld Fabian Maarse. Op 
mijn vraag, waarom hij in Grol 12 wil 
spelen, vertelt Patrick mij dat ze met de 
hele familie zaterdagsmiddags bijna alle 
thuiswedstrijden van Grol 12 gaan kij-
ken. Maar wat is er nu zo leuk aan om te 
gaan kijken naar de “net niet” acties van 
Martijn ‘Stegeman’ van Geemen en het 
wat rauwe schoffelwerk van Sjors Groot 
Kormelink? Daarop krijg ik een heel 
simpele verklaring van Patrick: “Het is 
leuker dan kijken naar Goede Tijden 
Slechte Tijden!”
Daar kan ik me wel in vinden, maar 
dat betekent wel dat de familie Pos zo 
ongeveer de hele zaterdag op het voet-
balveld is. Mirjam vertelt dat normaal 
gesproken op vrijdagavond alle tassen al 

worden gepakt, want Joey moet altijd al 
tegen van uur of 8 zaterdag ‘s ochtends 
naar het voetbalveld. Hij wordt dan snel 
gevolgd door Patrick, die leider is van 
Joey’s team. Mirjam gaat dan met Jamie 
en Eric mee. Nadat de kinderen hun 
wedstrijden hebben gespeeld, wordt er 
even een bakje koffie gedronken aan de 
bar in de kantine. Daarna snel naar huis 
om te eten en de kleding te wassen en 1 
keer in de 2 weken rechtsomkeert naar 
het voetbalveld om naar de wedstrijd 
van Grol 12 te kijken.

Maar daar is de kous nog niet mee af, 
want ook zondags is de familie Pos fana-
tiek supporter van het vlaggenschip van 
de Grol; UIT en THUIS welteverstaan!!

Zoals iedereen weet, vervult Patrick 
ook nog een functie binnen het Jeugd-
bestuur van de s.v. “Grol”. Hij is verant-
woordelijk voor de nevenactiviteiten 
zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. 
Volgens Patrick kan hij daar met zijn 
creativiteit heerlijk zijn ei kwijt, maar 
hij vermeldt daarbij meteen dat dat ook 
niet zo gek is met zulke goede en capa-
bele medebestuurders.

Ook Mirjam draagt haar steentje bij aan 
de vereniging. Ze doet eens per jaar de 
kledingbeurs van de s.v. “Grol” en ze 
wast de kleding van de jongens van D2. 
Maar supporter zijn van de kids is haar 
grootste taak.

Toen ik Patrick vroeg wat dat toch is 
met die muziek van hem, begonnen zijn 
ogen te fonkelen. “Kiss is de meest fan-
tastische band die er is en daar ben ik al 
sinds 1978 fan van”, vertelt hij enthousi-
ast. “Muziek is een grote hobby van me. 
Ik heb een eigen show bij Radio Vesting-
stad. De enige Hardrock-show van het 
Oosten”, zo vertelt hij verder. 

Dan valt Mirjam Patrick in de rede en 
vraagt of het interview nog lang duurt, 
want de kinderen moeten naar bed. Dus 
werd het tijd voor de rondvraag. Hierin 
vertelden ze allemaal dat ze het heel 
leuk vonden en dat ze benieuwd zijn 
naar het clubblad. 

Toen ik Mirjam en Patrick bedankte 
voor de gastvrijheid en tegen een 
uur of half 11 naar huis liep, dacht 
ik “Geweldig, zo’n familie vol inzet 
en enthousiasme voor de s.v. “Grol””.

“Grol 12 kijken is leuker dan 
Goede Tijden Slechte Tijden!!!”
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Eric weet ook al 

te vertellen dat 

hij later als hij 

groot is in Grol 

12 wil voetbal-

len met zijn 

grote voorbeeld 

Fabian Maarse.

Daan 
Schurink
Speler van het 
kwartaal:
Geb. Datum:   18 – 03 – 1993

Lid van Grol sinds:   1998 (F- pups, F5, 2 jaar F2, 2 jaar E3 en nu D3)

Speler van team:   D3

School:    St. Ludgerusschool Zwolle

Leukste bezigheid op school:  Buiten spelen, politie en boefje, en Chinese muur

Minst leuke bezigheid:  Taal en rekenen

Hobby’s:    Voetbal

Leukste speelgoed:   Bal

Goede eigenschap:   Vriendelijk

Slechte eigenschap:   Mijn broer plagen

Lievelingseten:   Patat

Hekel aan:    Spruitjes

Favoriete TV programma:  Costa

Favoriete muziek:   DJ Tiësto

Favoriete voetbalclub:  s.v. “Grol” en FC Twente

Favoriete trainer:   Paul Overkemping

Mooiste voetbalmoment:  Kampioenschap met F2

Liefste huisdier:   Hond Jip

Grootste wens:   Profvoetballer worden

Favoriete drinken:   Maakt niet uit, wat er open is......

Favoriete spel:   Flessen voetbal

Favoriete kleding:   Gewoon mooie kleding, met weinig roze

Leukste vriendje:   Bram Huls

Mooiste vakantie:   Disneyland Parijs, 2 jaar geleden

Leukste moment in mijn leven:  Toen ik op voetbal ging

Wat vind je van de s.v. “Grol”:  Een goede sportclub

Wat zijn je toekomstdromen:   In Grol 1 voetballen, of in het hoogst haalbare team

Hoe is het leven op de boerderij: Erg leuk, veel speelruimte

Als ik aan de Grol denk dan denk ik: Een goede voetbalclub waar ik met veel plezier voetbal!
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Wel of niet mee als jeugdleider op kamp. Die vraag stelde ik mij regelmatig totdat ik de knoop doorhakte en “ja” zei. Zo’n 18 jaar geleden ben ik ook 

mee geweest als jeugdleidster op het E-/F- en D-kamp. Hartstikke jong en onervaren. Goede herinneringen aan, dat wel. De kinderen waren toen min-

der gebekt dan nu dacht ik. Het tegendeel bleek waar. Een week voor het kamp heb ik slecht geslapen. Er moest nog veel geregeld worden, zowel voor 

het kamp als voor thuis. Erg gespannen was ik wel; ik op kamp met allemaal jonge gasten. Als ze me maar niet als “moeke” zouden zien. En daarbij 

twee zonen mee op kamp. Zou dat wel goed gaan, vroeg ik me af.

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

E- en F-kamp s.v.“Grol”

Het was in één woord geweldig. Ik heb 

enorm genoten deze dagen. De jonge gas-

ten ofwel jeugdleiders hebben een prima 

prestatie geleverd namens de Grol. Volle-

dige verantwoording naar de kinderen en 

ouders toe. Geen enkel woord van kritiek 

is hier op z’n plaats. Het programma zat 

uitstekend in elkaar, ieder had hier zijn 

eigen taak in en het liep dan ook soepel. 

Ik zelf voelde me in het begin nog wel een 

vreemde eend in de bijt, maar dat gevoel 

werd al gauw weggenomen door de gezel-

lige sfeer die er heerste. 

Doormiddel van allerlei spelletjes werd 

het teamverband in elke groep versterkt. 

Ik heb in deze dagen kleine vriendschap-

pen zien ontstaan die mij erg ontroerden. 

Kameraadschap onder de kinderen, waar 

wij als ouders soms een puntje aan kun-

nen zuigen. Weinig wanklanken van de 

kids. Ze deelden geheimpjes met elkaar, 

vertelden mopjes en voetbalden vooral 

veel samen. Als grote mensen regelden 

ze zelf wedstrijdjes onder elkaar, zonder 

elkaar ook maar dwars te liggen. Adem-

benemend heb ik hier naar staan kijken. 

Als iemand verdriet had werd hij getroost 

door mede teamgenootjes, en vreugde 

door een gewonnen spel werd vriend-

schappelijk gevierd.

Bij het naar bed gaan veranderde menig 

stoer voetballertje in een kleine jongen 

met knuffel, afwachtend op de nog niet 

uitgedeelde nachtzoentjes van de lieve 

jonge jeugdleidsters. 

Al vroeg in de ochtend waren de jongens 

wakker en konden ze niet wachten om 

naar beneden te gaan om zich weer lekker 

uit te leven. Na een stevig ontbijt, klaar ge-

maakt door de jeugdleiders, waarin ook 

korsten smakelijk naar binnen werden 

gewerkt, ging men weer verder met het 

programma. Ik heb met ontsteltenis staan 

kijken hoe er werd gegeten dit kamp. Er 

bleef na alle maaltijden zo goed als niets 

over. Er is enorm “geschranst”. Zo’n 12 

broden per keer, alsof het niks was. Zien 

eten, doet eten, zo blijkt.

Ik heb vele kinderen voor de kijker gehad, 

geweldig om zoveel gelukkige kinderen 

te mogen zien. Even geen tv, gameboy of 

computer, gewoon lekker buiten spelen. 

Pieren zoeken, grassprietjes tellen, stoei-

en met de jeugdleider of gewoon voetbal-

len tot je er bij neervalt.

Bij de ouderavond zie je de kinderen ge-

spannen wachten; komen ze wel? Als de 

ouders dan eenmaal gearriveerd zijn, zie 

je zelfs de wat stoere kinderen smelten 

en bij mama of papa een knuffel halen. 

Wederom ontroerd kijk je dan toe. Je leert 

een aantal kinderen toch beter kennen 

zulke dagen en dan is dat leuk om te zien 

hoe ze naar hun ouders verlangen.

De ouderavond was een groot feest. Wat 

een gezelligheid! De kinderen leefden 

zich helemaal uit in hun playbackact. La-

ter op de avond konden de jeugdleiders 

zich op dezelfde manier ook nog eens 

uitleven door onder begeleiding van een 

gitaar lekker te zingen.

Na afloop zijn alle kinderen gebleven, niet 

één die mee naar huis is gegaan. Goede 

avond geweest. Zondag was het wat rom-

melig; alles moest worden opgeruimd en schoongemaakt. De 

meeste kinderen die al kampervaring hadden waren gauw klaar 

met hun spullen. En in een mum van tijd was alles ook wel ge-

regeld.

De terugweg ging sneller als er naar toe. Met 53 kinderen te-

rug fietsen was niet altijd even gemakkelijk. Om de 5 minuten 

plaspauze, dan veters los, ketting van de fiets, ga zo maar door. 

Sommigen kinderen hadden geluk en mochten mee in de auto. 

Hun fietsen gingen achter op de aanhanger. Er was een jongen 

die heeft tot aan Groenlo gezongen “Groenlose jongens, in het 

wit met blauw.....”, op zijn eigen manier, maar geweldig, wat een 

energie.

Bij het zien van de kerktoren ging men harder fietsen en luid over 

de Markt fietsend richting Grolveld, waar de ouders ons stonden 

op te wachten. Heel indrukwekkend. Voor de moeders lag er een 

roos klaar vanwege moederdag, mooi om te zien.

Het zat erop. Moe, maar zeer voldaan, keerde iedereen huis-

waarts. Ik trots op dit kamp, op zijn jonge maar zeer fantastische 

jeugdleiders, die het toch maar weer voor elkaar hadden gekre-

gen dit jaar. Na een half uur thuis was ik al gauw weer huisvrouw 

en moeder. De jongens hadden zich alweer drie keer bij de kop 

gehad en ga zo maar door. Ik was weer thuis.

Na twee dagen afkicken pak ik de draad weer op, met mooie her-

inneringen en de hoop om volgend jaar weer mee te gaan.  



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

• Voor de geïnte-

resseerden. Rob 

Porskamp heeft een 

vaas te koop. Nog 

niet gebruikt. Stond 

al voor het eindfeest 

van Grol 1 klaar om 

gevuld te worden 

met bloemen die 

hij op dat bewuste 

feest zou krijgen. De 

uitnodiging liet echter 

op zich wachten en 

Rob denkt dat ie 

nu wel niet meer in 

de brievenbus zal 

belanden.  

• Spelen enkele 

jongens van Grol tik-

kertje op de tribune 

bij KSV Vragender, 

voor aanvang van de 

wedstrijd, omdat het 

regent, zegt de leider 

van Grol; ,,Jongens, 

kom eens uit die dug 

out!!” Direct daarop 

een zeer geïrriteerde 

reactie van de leider 

van KSV; ,,Dat is 

onze tribune............. 

Grolse wind!!!!”.

sinds 1912

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

Grol blijft zitten in derde klas
De koek was op voor spelers van ons 
eerste elftal. Althans zo leek het. De 
wonden konden gelikt en/of wegge-
spoeld worden. De nieuwe competitie 
wordt er gewoon weer afgetrapt in de 
derde klasse C. ,Onze jongens’ verloren 
de beslissingswedstrijd om de titel in de 
derde klasse C met 2-0 van Sc Varsseveld 
op sportpark de Greune Weide in Zieu-
went, de thuisbasis van de RKZVC. Zo’n 
2000 toeschouwers waren op het voet-
baltoetje afgekomen en werden gastvrij 
ontvangen door de Rooms Katholieke 
Zieuwentse Voetbal Club, dat er veel 
werk van gemaakt had, om een gemoe-
delijke voetbalsfeer te creëren. Hierin 
was men bijzonder geslaagd, want het 
was ,fijn langs de lijn’. Grol had het be-
tere van het spel, maar schiep te weinig 
kansen om echt gevaarlijk te worden. 
Varsseveld kon haar favoriete afwach-
tende spel spelen, omdat het al in het 
begin van de wedstrijd op voorsprong 
was gekomen. Met het verschijnen van 
pinchhitter Michel Hoffman, wiens 
naam al vroegtijdig in de tweede helft 
gescandeerd werd uit vele Grolse kelen, 
zette Grol nog even goed aan om de ach-
terstand weg te poetsen. Hoewel Michel 
zijn visitekaartje al direct afgaf met een 
gevaarlijke kopbal, kon ook hij het tij 
niet keren. In de allerlaatste seconde 
van de wedstrijd kwam Varsseveld op 
een beslissende voorsprong en kon Grol 
zich al op gaan maken voor de eerste 
wedstrijd in de nacompetitie tegen 

Spero uit Elst. Hoewel de teleurstelling 
groot was in het Grolkamp, maalden de 
Grolsupporters niet echt om het verlies. 
,,Het is toch veel leuker om in de derde 
klasse te spelen met wedstrijden tegen 
Longa, Eibergen en Neede, dan potjes 
in de Betuwe,” was een veelgehoord ex-
cuus langs de lijn. 
Ook de dubbel tegen Spero leverde geen 
succes op, wel een leuke middag in de 
Grolse bestuurskamer, hebben we ver-
nomen. Theo Huijskes schiet nog in de 
lach als hij het tafereel gade slaat van 
de trainer van Spero. In de gastvrije 
bestuurskamer werd hem een ,halve li-
ter’ voor gezet. ,,Ik zie hem prutsen en 
friemelen met die fles. Hij wist bij God 
niet hoe hij die fles open moest krijgen”. 
Voor Grollenaren een routineklus en 
vaak een alledaagse handeling. 

Het draaiboek voor het kampioenschap 
van Grol 1 kon voor wederom een jaar 
in de kast, waar het al enkele jaren 
achtereen klaarlag voor gebruik. Steeds 
maar weer op het allerlaatste moment 
gaat het mis. Volgend jaar beter, zullen 
we maar denken. 
Volgend seizoen keren drie oud-Grol-
spelers terug op het oude nest, na een 
uitstapje elders. Talent Bas Nijhoff keert 
na een jaartje De Graafschap de Super-
boeren al weer de rug toe en Tom Kaak 
(ex-De Graafschap, ex-Heracles) trekt 
zijn favoriete blauw-witte shirt weer 
aan. Ook Björn Koldewey komt terug na 
een kort Duits avontuur. 
Het wordt vast weer leuk langs de lijn, 
en dan met name in de derby’s tegen 
met name Longa (,welkom thuis’), 
Sc Eibergen, Sp Neede en WVC.

Maandag’s na het Marveldtoernooi is bij de politie Groenlo-Lichtenvoorde aangifte ge-

daan door ene meneer Ronald Mc Donald uit Winterswijk, vanwege het ontvreemden 

van enkele van zijn ballonnen uit de rode dubbeldekkerbus, die geparkeerd stond op het 

terrein van s.v. “Grol” aan de Oude Winterswijkseweg. ,,Waarschijnlijk baldadige kleu-

ters die een ballon waren misgelopen tijdens het toernooi”, was de eerste reactie van 

de dienstdoende wachtmeester. Bestudering van de opnames van de bewakingscamera 

bracht echter een schokkend feit aan het licht. ,,Het bleek niet om kinderen te gaan 

maar om volwassenen, althans zij die menen daar voor door te gaan”. Daar de camera 

net zo onscherp was als het zicht van de gemiddelde clubhuisbezoeker op dat tijdstip 

(20.19 uur), kan de ware identiteit niet worden vastgesteld. Op de beelden zijn ook 

enkele ,bazzeroeten’ zichtbaar, maar zij hebben part nog deel aan de ballonnenkraak. 

De schmink die het gehele weekend in de bus had gelegen, was gelukkig onberoerd ge-

bleven, zoals beide dagen eigenlijk. Meneer Mc Donald was behoorlijk onder de indruk 

toen hij zag dat de ballonnen volledig opgeblazen uit bus werden gehaald zonder dat de 

deuren geopend werden. ,,Er zat een Big Lek in de bus,” grapte de wachtmeester.

O p s p o r i n g  v e r z o c h t ! ! !
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(PARTY RENT NIEUWE HOOFDSPONSOR AFDELING SENIOREN)

S.V. “GROL” VERLENGT CONTRACT 
MET HOOFDSPONSOR UNIVÉ VERZEKERINGEN
Het bestuur van de sportvereniging ‘Grol’ in Groenlo heeft het contract met de hoofdsponsor van de voetbalvereniging, te weten Univé Verzekeringen, 

met een nieuwe periode van drie jaar verlengd. Ook in de afgelopen drie seizoenen was Univé niet alleen de hoofdsponsor van de club, maar tevens de 

kledingsponsor van de eerste selectie. Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 2005-2006 wordt Party Rent uit Bocholt de nieuwe hoofdsponsor van 

de afdeling senioren van s.v. “Grol”. Met Party Rent, die de opvolger wordt van uitgaanscentrum City Lido, oftewel ‘The Place For Party People’, heeft het 

Grolbestuur een vijfjarig contract afgesloten. Het contract met de hoofdsponsor van de jeugdafdeling, te weten Rabobank Midden-Achterhoek, is nog 

lopende. Daarnaast heeft het Grolbestuur met co-sponsor Grolsch Bierbrouwerij een nieuw meerjarig sponsorcontract afgesloten. De contracten met 

de overige twee co-sponsors: Marveld Recreatie en het sportpark ‘Den Elshof’, zijn eveneens nog van kracht.

Met betrekking tot het hoofdsponsor-
schap van de vereniging, zijn zowel de 
directie van de verzekeringsmaatschap-
pij Univé Verzekeringen als het bestuur 
van de Groenlose voetbalvereniging erg 
tevreden over de samenwerking. Alge-
meen directeur Ben Nuininga van Univé 
OverGelder zegt met erg veel plezier een 
handtekening te zetten onder het nieu-
we contract. ‘Het klikt bijzonder goed 
tussen s.v. “Grol” en ons. Grol is een gro-
te amateurclub, die de zaakjes in alle op-
zichten goed voor elkaar heeft. Bestuur-
lijk en organisatorisch timmert de club 
uitstekend aan de weg. In de regionale 
uitstraling van deze voetbalvereniging 
past Univé Verzekeringen uitstekend als 
hoofdsponsor. Een goed huwelijk!’ Ook 
Grolvoorzitter Theo Huijskes spreekt 
van een perfecte verbintenis. ‘Zoals 
Univé Verzekeringen in het groot past 
bij SC Heerenveen, past men in het klein 
bij onze vereniging. Eigenlijk ook weer 
niet zo vreemd, want de voetbalcultuur 
en vooral de verenigingszin zoals die bij 
SC Heerenveen aanwezig is, is op ama-
teurniveau ook bij ons terug te vinden. 
Bovendien is Univé Verzekeringen van-
zelfsprekend een solide bedrijf met een 
grote landelijke naamsbekendheid. Nee, 

ik ben er trots op om als vereniging de 
naam van deze maatschappij als hoofd-
sponsor te mogen uitdragen.’
Joris Bomers  en Michel Hoffman van 
Party Rent zijn erg in hun nopjes met 
de nieuwe sponsorverbintenis met be-
trekking tot de seniorenafdeling. Het 
verhuurbedrijf van alle mogelijke party-
benodigheden, met de hoofdvestiging 
in het Duitse Bocholt, is reeds vele jaren 
achtereen topsponsor van het jaarlijkse 
internationale Marveldtoernooi voor de 
C-jeugd. Toen de directie van City Lido, 
vele jaren achtereen hoofdsponsor van 
de vereniging en daarna van de afde-
ling senioren, besloot ermee te stoppen, 
kwam al vrij snel Party Rent in beeld. Er 
werden snel zaken gedaan, anders ge-
zegd de details van het sponsorcontract 
waren in een mum van tijd ingevuld. 
Naast Schalke ’04 in Duitsland is de 
sportvereniging ‘Grol’ de grote liefde van 
zowel Bomers als Hoffman. Joris Bomers 
heeft lang in de jeugd en later in een re-
creantenteam bij Grol gespeeld. Michel 
Hoffman heeft als speler van Grol 1 niet 
alleen plaatselijk, maar ook regionaal, 
de nodige bekendheid opgebouwd. Nu 
spits Hoffman binnen de kalklijnen zijn 
sportieve steentje niet meer kan bijdra-

gen aan de Groenlose voetbalvereniging, wil hij dat nu samen 
met compagnon Bomers bedrijfsmatig doen en dit allemaal 
onder de slogan: ‘Party Rent: Welcome to our world’.
Met Bierbrouwer Grolsch heeft Grol al sedert de oprichting 
van de club goede banden. Een en ander is begonnen in de pe-
riode dat het inmiddels uit Groenlo en Enschede naar Boekelo 
verhuisde bedrijf nog werd geleid door de familie De Groen. 
Grolsch en Grol zijn mede daarom historisch gezien onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Een bewijs daarvan is ondermeer 
het nostalgische scorebord op de hoek van het hoofdveld te-
genover de overdekte tribune op het sportpark ‘Den Elshof’. 
Verzoeken van diverse Grolaanhangers om dit bord in te rui-
len voor een elektronisch scorebord, hebben tot op heden bak-
zeil gehaald. Zowel de directie van Grolsch als het Grolbestuur 
willen deze historisch rijke voorziening zolang mogelijk in ere 
houden.
Naast de hoofdsponsor van de vereniging, de hoofdsponsor 
van de seniorenafdeling, de hoofdsponsor van de jeugdafde-
ling en een drietal co-sponsors, heeft de sportvereniging ‘Grol’ 
nog circa 165 grote en kleine sponsors. Wat dat betreft is de 
vereniging dus al helemaal klaar voor het nieuwe seizoen: 
2005-2006.
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[ T H E O  H U I J S K E S ]

EEN IMPRESSIE VAN HET SEIZOEN 2004-2005
Weer een voetbalseizoen bijgeschre-
ven in de toch al zo rijke historie van 
de sportvereniging ‘Grol’. Wat heeft 
het seizoen 2004-2005 de vereniging 
gebracht? Wat was er zo opmerkelijk? 
Wie was de beste? Wie viel er op? Wie 
werd er gemist?

Alle voorspellingen voorafgaande aan 
het seizoen ruimschoots overtroffen:
Grol 1.
Prestatief een goed seizoen gedraaid:
Grol 3.
Geleding om mee te pronken:
De gehele jeugdafdeling en dan 
niet alleen vanwege de voetbal-
opleiding, maar ook vanwege de 
organisatie van een groot scala 
gevarieerde (neven)activiteiten.
Rots in de branding, voetballer van 
het jaar en dus de beste:
Patrick Blanckenborg.
Zou het in de toekomst ook kunnen 
worden, maar dan moet hij heel veel 
zaken anders en vooral beter 
aanpakken:
Jeugdspeler Ronald Wagendorp.
Verveelt niet:
Hennie Schovers, Stef Oldenkotte 
en Bennie ter Bogt, gezeten aan 
de hoek van de bar
in het sportcafé op het 
sportpark ‘Den Elshof’.
Onopvallend, maar wel altijd aan-
wezig:
Johnny Bos, leider van Grol 9.
Frustrerend:
Dat je als voorzitter, ondanks de 
vele tijd die je in de club steekt, 
niet overal je gezicht kunt laten 
zien.
Een verademing om te zien 
voetballen:
Iago Falque Silva, de nummer 10 
van FC Barcelona, winnaar 
Marveldtoernooi 2005.
Zullen wij gaan missen:
Het guitige koppie van 
Patrick van Egmond.
Nooit meer:
Op vakantie gaan terwijl Grol 1 
een kampioenswedstrijd moet 
spelen.
Grolsupporter, maar geen Grolspeler:
Tjalle Bomers.

Aanwinst voor de vereniging:
Grol 12, oftewel het zaterdag-
team van Hans Doest en Roland 
Roerdink.
Maak je nooit meer mee:
Ron Stoffelen, de trainer van 
Spero uit Elst, die niet wist hoe je 
een halve liter Grolsch, beter 
bekend als de befaamde 
beugelfles, open moest krijgen.
Respect voor:
Voetbalveteraan, Grolsupporter 
en vrijwilliger Henk Hoffman.
Heimwee:
Sander Nijhoff en Björn Koldewey.
Ondanks de niet al te hoge 
verwachting vooraf uiteindelijk toch 
enigszins teleurgesteld:
Grol 2.
Nog steeds wachtende op:
Bordjes bewegwijzering 
(Sportpark ‘Den Elshof’ – 
s.v.”Grol”), aan te brengen door 
de gemeente(s) Groenlo, Groenlo-
Lichtenvoorde, Oost Gelre.
Niet te benijden:
Grol 4 zonder John Roerdink en 
Ivo Versteegen.
Dankzij persoonlijke en stimulerende 
inbreng gezorgd voor de sfeer van een 
echt sportcafé:
Rob Porskamp, beheerder van het 
sportcafé op het sportpark 
‘Den Elshof’.
Gehele seizoen gezorgd voor een 
goede derde helft:
Grol 11.
Dé roddelklep van het seizoen:
Hetzelfde Grol 11, maar dan 
tijdens een feestje met de 
partners erbij.
Mooi om te doen:
Bekend maken dat 
Carry Walterbos-Everink 
door het bestuur is gekozen tot 
verenigingsvrouw van het jaar 
en haar vervolgens de daarbij 
behorende oorkonde, 
bloemen e.d. overhandigen.
Een voorbeeld voor iedere 
jeugdleider, verenigingsbreed 
geïnteresseerd en altijd spontaan:
Rob van Meurs.
Te weinig aandacht gekregen:
De afdeling damesvoetbal.
Nieuw record:
Tijdens de beslissingswedstrijd 

om het kampioenschap van Grol 
1 tegen Varsseveld 1 rookte Tonny 
Hartman 18 sigaretten in 2 x 45 
minuten.
Gemis:
Een asbak bij de entree naar de 
kleedkamers onder de tribune 
voor dezelfde Tonny Hartman.
Jammer dat hij een slecht verliezer is:
Jos Heutinck, 
trainer van Pax Hengelo Gld.
Een voorbeeld voor iedere voetballer:
Timo ten Kate, 
speler van Pax Hengelo Gld.
Kop van Jut:
Altijd dezelfde.
Hij is een vakman in het omgaan 
met (jeugdige) spelers en hij heeft 
daarnaast overal oog en oor voor:
Hans Rumathé, leider van Grol 6. 
De act van het jaar:
Het lied ‘Het Egeltje’ van de 
bekende artiest Hessel op 
Terschelling, gezongen door 
Gerard Bos en Jeroen van Dalen.
Hoopvol:
Zo weinig gespeeld en dan nog zo 
goed: Frank Oosterholt.
Professioneel:
Organisatie internationale 
Marveldtoernooi voor de C-jeugd.
Vrienden van Frency Bos, de 
echtgenote van onze hoofdtrainer:
William Krabbenborg en 
Pascal ten Brincke.
Erg gemist:
Ferry Froeling.
Jammer dat hij stopt:
Robert Olyslager, 
als leider van Grol 2.

Dit was het dan:
Het hoofdstuk Michel Hoffman 
als speler van Grol 1.
Het wordt nu tijd voor:
Een plaats in het begeleidingsteam 
van Grol 1 voor dezelfde 
Michel Hoffman.
Trots:
Dat wij als bestuur het contract 
hebben kunnen verlengen met de 
hoofdsponsor van de vereniging: 
Univé Verzekeringen, dat wij een 
langdurig contract hebben kunnen 
afsluiten met de nieuwe hoofd-
sponsor van de afdeling senioren: 
Party Rent en dat wij het contract 
met co-sponsor Grolsch hebben 
kunnen verlengen.
Niet alleen in woord, maar ook in daad 
aanwezig:
De dames van de 
schoonmaakgroep BIBAH.
Man van het woord:
Tom Kaak.
Welkom:
Longa ’30 uit Lichtenvoorde.
Benieuwd naar:
Het vierde contractjaar van 
hoofdtrainer Gerard Bos.
Kijken wij al naar uit:
De maand mei in 2006.
Waardering:
Voor alle vrijwilligers binnen 
onze prachtige club.
Tenslotte:
Iedereen een fijne vakantie 
toegewenst, blijf gezond en graag 
tot ziens in het nieuwe seizoen op 
het sportpark ‘Den Elshof’ of waar 
dan ook.
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Vol trots tik ik de kop van het verhaal in. Gewéldig en wat verdiend!! Met mij vonden velen dat, ondervond ik toen ik tijdens de Afsluiting van het 

seizoen op zondagmiddag 5 juni een bomvol clubhuis binnenstapte. Eerst zelf echter een toernooi gevoetbald, waarvan ik inmiddels pijnvrij ben, 

met allemaal carnavalsverenigingen in Eibergen. Gezellig, maar bij lange na geen Grolkantine. De Afrikaantjes zitten inmiddels weer in de schoenen. 

Ik vond het jammer dat ik er niet bij was, bij dat moment, dat een trotse voorzitter Theo Huijskes het bekend maakte. Maar ja, de familie was niet 

ingelicht, tenminste, de kolde kante niet. ,,Had mijn moeder het maar geweten,” bedacht ik me nog. “Dan had ik het vast ruimschoots van te voren 

geweten.” Maar goed, de verrassing is er daardoor des te groter om. Ik heb er nog wel even op geproost met haar en onze Frank en hun lekkere boefjes 

Wout, Lorin en Ise. Ook Frank wist het niet vooraf of zat er een luchtje(!) aan Frank, die middag? We zullen het niet weten, hoewel, enkelen wel!

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

Carry Walterbos eerste 
verenigingsvrouw s.v.“Grol”

Het was één van de vele hoogtepunten 
deze middag, wederom puik georgani-
seerd door de Supportersclub. Na een 
gezellig huistoernooi, dat gewonnen 
werd door Grol 1, werden de laatste 
prijzen uitgereikt. Super Supporter 
werd ,good old’ Bennie Penterman. ,,Je 
had hem niet blijer kunnen maken”, 
vertelde een trotse zoon Walter na af-
loop. ,,Hij is er bijzonder trots op.” Met 
zwager Peter Maarse bleef hij tot ver 
na de eerste schoonmaakbeurt van ons 
clubhuis zitten en natuurlijk was het 
clubblad daarbij. Altijd boven op het 
nieuws, uiteraard! De supporters riepen 
Patrick Blanckenborg uit tot Voetballer 
van het jaar, met op de tweede plaats 
Sander Wiggers en Dennis Dibbets op 
de derde plek. 
Team van het jaar werd Grol 4, daarmee 
de andere genomineerden Grol 1 en 
Grol 8 achter zich latend. De middag 
werd muzikaal omlijst door de muzi-
kale neven Mike en Dennis Dibbets, 
met ondermeer een gastoptreden van 
Frank ,Gaffel’ Ooterholt en Sander van 
Beckhoven. Eén van de hoogtepunten 
was wederom hoofdtrainer Gerard Bos 
met zijn vertolking van ,Egeltje’ van 
Hessel. Wat een nummer en wat een 
gave vertolking, wederom. Kippenvel! 
Gelukkig blijft Gerard nog een jaartje, 
dus nog een jaar lang genieten van het 
prikkelende liedje. Even voor zijn optre-
den had Gerard Bos nog het bestuur en 
de supporters toegesproken en bedankt 
voor de geweldige steun het afgelopen 
seizoen en de staande ovatie bij binnen-
komst in het clubhuis na de verloren 
beslissingswedstrijd in Zieuwent, tegen 
Varsseveld.

Zaterdag hadden de jeugdspelers van s.v. “Grol” reeds hun 
seizoen afgesloten met diverse voetbalspelletjes. De jongste 
jeugd kwam in actie in een negenkamp, waarvoor men indi-
vidueel punten kon vergaren die vermeld werden op een ei-
gen oorkonde. Na afloop van deze voetbalhappening keek een 
volle tribune naar de finale van de penaltybokaal, met als win-
naar één van de publiekslievelingen, Mees te Brinke van Grol 
F8. Hij versloeg, naast doelman Collin Vennebekken, eveneens 
titelverdediger Jeroen Doest van Grol B2. Team van het jaar 
werd Grol F8, dat zowel in de voorjaarscompetitie als de na-
jaarscompetitie kampioen was geworden. Hiervoor waren ook 
Grol E1 en Grol E4 genomineerd. 
Het was al met al weer eens een gezellig en geslaagd Grol-
weekend. Zoals we er gelukkig al velen gehad hebben en er 
waarschijnlijk nog talrijke zullen volgen.

Uitslag Penaltybokaal: 
1.  F8: Mees te Brinke
2.  B2: Jeroen Doest
3.  F-pups: Mark Houwer
4.  A1: Robin Schuurmans
5.  B1: Bilel Barahmoun
6.  C2: Ricardo te Veluwe
7.  D3: Nick Krabben
8.  E1: Thijs Nibbelink



Onder bijna tropische omstandigheden 

werd op 27, 28 en 29 mei 2005 het 16e 

Marveldtoernooi gespeeld. Daags erna 

staat in een regionaal dagblad dat dit 

schitterende toernooi nu de vijf sterren 

status heeft bereikt!! Is dit ook zo??

Het 16e Marveldtoernooi

“Natuurlijk”, zal men met het nodige 
Grolse chauvinisme zeggen, maar wat 
zijn de meningen van de “Out of Grol-
sen”? Als je de drie toernooidagen be-
kijkt, zie je vele gasten die dit toernooi 
bezoeken, merendeels ouders, voetbal-
liefhebbers, pers en scouts van de ver-
schillende betaald voetbalorganisaties. 
Daarnaast zie je ook veel jeugd op het 
sportpark “den Elshof” verschijnen. Jon-
gens die handtekeningen proberen te 
bemachtigen van de toekomstige ster-
ren of naar verschillende clubartikelen 
bedelen bij officials van de deelnemende 
verenigingen, maar ook zenuwachtige, 
soms zwaar opgemaakte jongedames 
die ook iets in de toekomstige voetbal-
miljonairs zien of komen ze toch om 
het thuisteam van de s.v. “Grol” aan te 
moedigen?
Deze jeugdigen vinden dit toernooi 
vanzelfsprekend een fantastische hap-
pening, maar ook bij de volwassen toe-
schouwers veel waardering. Als enkele 
ouders van de deelnemende spelers aan 
het woord komen, blijkt pas dat dit niet 
alleen een voetbaltoernooi is. Sommigen 
zijn met de gehele familie gekomen om 
het hele weekend mee te maken, over-
nachten in Groenlo en maken er een 
gezellig weekend van. Deze ouders zien 
elkaar gedurende het voetbalseizoen re-
gelmatig en bouwen een bepaalde band 
op gedurende de jaren dat hun zonen bij 
een betaalde voetbalorganisatie spelen. 
Daarnaast is het Marveldtoernooi vaak 
de afsluiting van een lang seizoen en 
zien zij elkaar dan ook een tijdje niet 
meer terug en enkelen helemaal niet als 
hun zoon afvalt bij de club!
Zij roemen de strakke organisatie, het 
prachtige complex en de sterke deel-
name. Wees eerlijk; waar kun je jeugd-
ploegen van Barcelona en Manchester 
United zien voetballen? Velen staan ver-

baasd te kijken als je hen vertelt dat de 
s.v. “Grol” ‘maar’ derde klasse voetbalt 
met zo’n accommodatie. De ogen wor-
den nog groter als ze horen dat dit ook 
nog eens in eigen beheer van de club 
is! Een pluim voor de vele vrijwilligers 
blijft dan ook niet uit!

Het feit dat de top clubs ook graag ieder 
jaar weer uitgenodigd willen worden 
zegt natuurlijk veel over de kwaliteit 
van het Marveldtoernooi. Om de trainer 
van Barcelona uit het regionale dagblad 
te citeren: “Dit is een bijzonder toer-
nooi. Het is wellicht één van de beste 
in deze leeftijdscategorie in Europa. We 
spelen tegen elftallen met verschillende 
speelstijlen, op hoog niveau, waar we 
veel van kunnen leren. De weerstand is 
groot, waardoor we onze eigen grenzen 
steeds doorbreken”.
Was het niet Ajax waarvan we deze 
woorden ook al eens gehoord heb-
ben; zij krijgen vele uitnodigingen om 
overal te komen spelen maar geven nu 
duidelijk te kennen het Marveldtoer-
nooi niet te willen opgeven! Ook Bayer 
Leverkusen geeft deze hoge weerstand 
en verschillende speelstijlen aan als de 
grootste uitdaging om hier ieder jaar te 
verschijnen.
Dat er ieder jaar weer clubs moeten 
worden teleurgesteld is jammer, maar 
een zeer goed teken voor de organisa-

tie. Hoe verbouwereerd was FC Twente 
niet dat zij een aantal jaren geleden niet 
meer mochten opdraven in Groenlo en 
ook De Graafschap moest, ondanks hun 
convenant met de s.v. “Grol”, al vaker te-
leurgesteld worden. Eén regionaal team 
is voldoende volgens de organisatie en 
ook juist, gezien de sterkte van deze ver-
enigingen, misschien zelfs overbodig?

Zo blijft ook altijd de vraag of de s.v. 
“Grol” zelf moet meedoen aan dit zeer 
sterke toernooi. P.S.V. zal dit jaar zeg-
gen van niet; zij kwamen de eerste 
poule wedstrijd tegen Grol uit en won-
nen maar met 2-0 van een fris en sterk 
Grolteam. De overige teams in dezelfde 
groep wonnen met aanmerkelijk hogere 
cijfers en P.S.V. werd op doelsaldo voor 
de halve finales uitgeschakeld (dit deed 
mij ook veel pijn). Dat dan zelfs een ge-
respecteerd man als Joop Brand, hoofd 
opleidingen, zijn beklag gaat doen en de 
reglementen veranderd wil zien, vind ik 
zeer kinderachtig! Aan het eind finish-
ten zij op een vijfde plaats.
Anderzijds tekent het weer de strijd die 
geleverd wordt om een goede prestatie 
neer te zetten. Blijkbaar spreekt dit ook 
bij de clubs zeer ter verbeelding om op 
dit sterke internationale toernooi goed 
te presteren, getuige ook de enorme 
ontlading die ik op het veld en later ook 
in de kleedruimtes zag bij Barcelona na 

het behalen van de titel! Maar dat de 
organisatie vast blijft houden aan de 
eigen Groljeugd is hun goed recht en 
waarschijnlijk ook voor menig sponsor 
een reden om aan het toernooi bij te 
dragen.

Zo komen we dus bij de spelers zelf, zij 
die met name dit toernooi een enorme 
kwaliteitsinjectie geven. Het lijkt ieder 
jaar weer sneller en krachtiger te gaan. 
Waar enige jaren geleden nog kleinere 
jongens goed mee konden komen, bij-
voorbeeld  Wesley Sneijder in 1997 en 
Ibrahim Affelay op het Marveld toernooi 
2000, worden ze nu regelmatig overlo-
pen. Ook voor de spelers is dit vaak de 
afsluiting van het seizoen en nog eens 
een prima gelegenheid om hun kunnen 
te laten zien. Gedurende het toernooi  
heb ik een aantal jongens van FC Twente 
gesproken en deze gaven aan dat ze het 
hele seizoen uitkijken naar het Marveld 
toernooi in Groenlo. Al hoewel dit toer-
nooi als slopend wordt ervaren, kijken 
vele spelers zeer tevreden terug en zijn 
ze trots dat ze tegen Europese topclubs 
hebben gespeeld. Voor hen is het gewel-
dig om bij elkaar, in een huisje, te kun-
nen overnachten en te kunnen eten op 
een locatie die op loopafstand is. Ook 
zij vinden de speelaccommodatie zeer 
goed en de catering tijdens het toernooi 
is prima geregeld. Gewoonweg het hoog-
tepunt van het seizoen, al vonden zij zelf 
hun tiende plaats ook teleurstellend!

Wat ook zeker heeft bijgedragen aan de 
nieuwe status van het toernooi is het ver-
beteren van het arbitraire niveau. Met 
name de leidsman uit Engeland, Mister 
Johnson, was een welkome afwisseling. 
Deze arbiter liep overal zeer dichtbij de 
bal, soms zelfs in de weg, en sprak conti-
nue met de spelers in het veld of ze hem 
nu begrepen of niet. Zelfs was het gelukt 
om een  scheidsrechter die fluit in het 
betaalde voetbal (dhr. van Dongen)  te 
krijgen, die dan ook de finale leidde.
Al met al dus louter positieve reacties en 
dus terecht een status van vijf sterren!?

Over het toernooi zelf dan nog eens, een 
verdiende winnaar in de vorm van F.C. 
Barcelona dat de finale met 1-0 van Fey-
enoord won. Je hoort dan toeschouwers 
roepen dat het maar een matig niveau 
was, die finale, maar deze mensen ver-
geten wel dat er op zaterdag 4 wedstrij-
den en op zondag nog eens drie door de 
finalisten zijn gespeeld, bovendien nog 
eens onder zeer warme temperaturen! 
Barcelona dus de winnaar met een ge-

weldige nummer 10 (Iago Falque Silva) 
die dan ook speler en topscorer van 
het toernooi werd. Feyenoord behaalde 
een knappe tweede plek, mede door de 
winst op aartsrivaal Ajax in de halve fi-
nale. Steunpilaar van dit team was hun 

keeper, Robin Otten, die tot keeper van 
het toernooi werd gekozen. Feyenoord 
werd gecoacht door Michel Valke en Gas-
ton Taument; de één was zijn wilde ha-
ren kwijt en de ander had ze nog! Naast 
het weer was Supersport-Feyenoord 
de tweede tropische verrassing van dit 
weekend. Misschien hadden ze pech dat 
hun geweldige spits niet geheel fit was, 
maar zij overtuigden met technisch zeer 
verzorgd voetbal en veel snelheid. Fysiek 
waren zij ook sterker dan hun collega’s 
uit Ghana die de vorige edities aanwezig 
waren. Verder viel hun ritmegevoel op, 
gedemonstreerd tijdens de warming-up 
en kort voor de wedstrijd met aansteke-
lijk handgeklap. Uiteindelijk eindigden 
zij op een verdienstelijke 4e plaats door 
de troostfinale van Ajax te verliezen 

d.m.v. penalty’s. Bayer Leverkusen en 
Partizan Belgrado waren ieder jaar bij de 
eerste vier te vinden, maar dit jaar lieten 
zij toch steken vallen, hetgeen resulteer-
de in een respectievelijk 6e en 7e plaats. 
Misschien, zoals de begeleider van Lever-
kusen met pijn in zijn hart toegaf, wel 
een reden om het toernooi te gaan voor-
zien van nieuwe gezichten! Nieuwkomer 
FC Schalke ‘04 kon ook niet aan de hoge 
verwachtingen voldoen, al speelden zij 
(on-Duits) technisch verzorgd voetbal 
met 3 spitsen. Meer dan een 8e plaats zat 
er voor hen niet in. Hoge verwachtingen 
mag je toch ook van Manchester United 
hebben als je deze naam hoort, maar zij 
stelden eigenlijk voor het tweede jaar op 
rij teleur met ditmaal een 9e plaats. SC 
Heerenveen heeft een leuke sponsor en 
waarschijnlijk goede contacten met de 
s.v. “Grol”, maar de C-jeugd brengt niet 
veel extra’s op dit toernooi met als ge-
volg een 11e plaats, net voor onze eigen 
“cracks” die helaas dit jaar niet voor een 
stunt konden zorgen.
Bas Weenink kreeg nog wel de aanmoe-
digingsprijs en Mirwais Sayed was de 
meest waardevolle speler van het toer-
nooi, ik neem aan wat het Grolteam 
betreft!

Zo kwam er na de prijsuitreiking door 
Erik ten Hag, hoofd opleidingen van F.C. 
Twente, weer een einde aan het 16e Mar-
veldtoernooi. Een toernooi dat vrijdag-
avond in een snikhete sporthal begon 
met een prachtige opening. Enige F-pu-
pillen van de s.v. “Grol” droegen, in de 
desbetreffende clubtenues, de vlaggen 
van de deelnemende teams naar binnen. 
Ben Bomers sprak zelfs enige welkomst-
woorden in het Spaans! Burgemeester 
Doek opende het toernooi in de En-
gelse taal, omdat deze generatie spelers 
volgens hem de Engelse taal zeer goed 
machtig is in het huidige Internet- en 
Nintendo tijdperk. Natuurlijk sprak ook 
de voorzitter van de s.v. “Grol” trots over 
dit geweldige toernooi en met name dat 
hij al deze 16 toernooien als voorzitter 
van de s.v. “Grol” heeft meegemaakt! Hij 
bedankte de vele vrijwilligers en nam de 
kans waar om de nieuwe gemeente Oost 
Gelre te bedanken en te attenderen op 
de bestaande subsidies.

Op naar de zesde ster in 2006 en 
nogmaals de complimenten van 
deze kant voor het schitterende 
Marveldtoernooi!!!!!

Trainer van

Barcelona:

“Dit is een bij-

zonder toernooi. 

Het is wellicht 

één van de beste 

in deze leeftijds-

categorie in 

Europa. 

We spelen tegen 

elftallen met 

verschillende 

speelstijlen, op 

hoog niveau, 

waar we veel van 

kunnen leren. 

De weerstand is 

groot, waardoor 

we onze eigen 

grenzen steeds 

doorbreken”
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[ I V O  V E R S T E E G E N ]

Grol 1 en 2 
in bekertoernooi
Het programma voor wat 

betreft het bekertoernooi 

voor Grol 1 en Grol 2 is 

bekend. Voor een deel, 

onder voorbehoud ech-

ter, staat het programma 

vast. Vanwege de kermis 

21, 22, 23 augustus zal 

nog verschuiving plaats 

vinden. 

Grol 1 is ingedeeld in 

poule 15, samen met 

OBW, DZC’68 en 

Varsseveld. 

De 1e speelronde staat 

vast op 16 augustus, 

Grol - DZC’68, 

speelronde 2; 

23 augustus, 

Varsseveld – Grol, 

speelronde 3; 

27 / 28 augustus, 

OBW - S.V. Grol. 

De 1e knock-out (2e) 

ronde is gepland op 

6 september.

Grol 2 is ingedeeld in 

poule 18, samen met 

AZSV, Rigtersbleek en 

Sc Enschede.

De 1e speelronde staat 

gepland  in het weekend 

van 20 en 21 augustus, 

Rigtersbleek - S.V. Grol., 

speelronde 2; 

25 augustus, 

Grol – AZSV, 

speelronde 3; 

27/28 augustus, 

Grol - Sc Enschede.
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[ I V O  V E R S T E E G E N ]

Marveld toernooi 2005 vanaf de zijlijn:
   19

Gaston Taument leek rechtstreeks uit Madam Tussaud te zijn gekomen; bij een voor- 
of tegen goal of een ander enerverend spelmoment bleef hij stokstijf op zijn bankje 
zitten, of kwam dit door zijn teenblessure waardoor hij ook af moest zeggen voor de 
nacompetitiewedstrijd van Grol 4 waar Pim Huyskes hem voor gevraagd had?

Mick Wissink blijkt net als zijn vader een luie en dromerige 
voetballer! 

Theo Huijskes heeft inmiddels bij de K.N.V.B. afdeling betaald voetbal geïnformeerd  
welke scheidsrechters op vakantie gaan en waar naar toe.

Rob Porskamp, kantinebaas, kon de fris-
drank en frikadellen amper aanslepen 
naar de stal van Annie en Tacci. Lag dit 
nu aan het warme weer of aan de char-
mes van deze twee topverkopers? Wie 
wil er nu niet het broodje frikadel van 
Tacconi, klaargemaakt door Annie?

De Paramedische begeleiding is voor 
volgend seizoen gevraagd om voor Toon 
Hartman een bed in de ruimte te plaat-
sen; kost het de organisatie zoveel slaap 
of het begeleiden van de teams s’ avonds 
op Marveld?

Michel Hoffman vertelde, tijdens de toernooi-opening, aan 
Hennie Schovers dat Feyenoord meer satellietclubs heeft dan 
punten! Maar het C1 elftal van deze club bereikte toch wel 
even de finale! Ten koste van Michels favoriete clubs FC Twen-
te, Ajax en Schalke ‘04.

S.v. “Grol” gaat volgend jaar zijn wed-
strijden in een paars met grijs tenue, 
afgewerkt met een gouden streepje, 
spelen. Waarschijnlijk ook nog met een 
champagneglas en slingers afgebeeld op 
de borst! In de Party-Rent Arena.

De vijf sterren van het toernooi zouden mooi op de nieuwe 
rode stropdassen (i.p.v. een 1) of cowboylaarzen (vrouwelijke 
lid) van de organisatie kunnen staan volgend jaar, in ieder 
geval is een blouse met korte mouwen met zulk weer geen 
overbodige luxe!
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AFC Ajax ‘steelt’ de befaamde wisselbokaal 
in de woensdagavond F-competitie
Het weer is zo mooi de eerste van juni, alsof het wil aangeven 

dat dit een belangrijke dag gaat worden in de geschiedenis van 

de s.v. “Grol”. Het is vijf voor zes in de avond als ik de poorten 

van stadion Den Elshof binnenwandel. Ik heb geluk, want even 

na mij arriveren de F-pupillen van enkele van de grootste clubs 

uit Europa. Niet met een luxe touringcar, maar op de fiets. Niet 

in een duur driedelig pak met het logo van de club erop gebor-

duurd, maar met hun voetbalkleding reeds aangetrokken. Met 

gespannen gezichten lopen al deze spelers tussen het in grote 

getale aanwezige publiek door richting de kleedruimtes. Het is 

weer zover: de finales van de befaamde F-pupilllen woensdag-

avondcompetitie staan op het punt van beginnen.

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

Als u, na de inleiding gelezen te hebben, nog geen idee heeft 
waar dit stuk over gaat, dan raad ik u aan om door te lezen. 
In dit artikel zal ik proberen u alles uit de doeken doen over 
de organisatie omtrent het woensdagmiddag toernooi van de 
jongste geleding binnen de s.v. “Grol”, de F-pupillen. De jeugd 
heeft de toekomst, en de s.v. “Grol” steekt dan ook ontzettend 
veel tijd en energie in de jeugd om deze toekomst te waarbor-
gen. 
Zo’n acht jaar geleden is het idee voor deze woensdagavond 
competitie tot stand gekomen. Onder leiding van Freddy 
Brockötter is toen voor het eerst een woensdagavond compe-
titie gehouden voor de toenmalige F-pupillen. De competitie 
werkt als volgt. Nadat de F-pupillen (F1 t/m F8) de eerste helft 
van hun eigen competitie erop hebben zitten, breekt de win-
terstop aan. In deze winterstop is het van groot belang om te 
zorgen dat de spelers fit blijven voor de rest van de competitie. 
Dit wordt gerealiseerd door de woensdagavond competitie. Bij 
deze competitie worden alle spelertjes binnen de F-pupillen, 
die graag mee doen aan de competitie, door elkaar gehusseld 
en worden er teams van zeven of acht spelers gevormd. Niet 
alleen de spelers die al competitie voetballen doen mee, maar 
ook de allerjongste aanwinsten van onze club, die vooralsnog 
alleen op zaterdagmorgen trainen onder leiding van Max de 
Vries (dit betreft zo’n 40 pupillen), hebben de mogelijkheid om 
mee te spelen in de competitie. Als deze teams zijn samen-
gesteld dan krijgen zij per team een naam toegewezen die 
refereert aan grote clubs in de Europese competitie. Zo doen 
dit jaar de teams van onder andere Manchester United, Real 
Madrid en Celtic een gooi naar de befaamde prijs van winnaar 
van de woensdagavond competitie. Als ieder team een naam 
en begeleiding toegewezen heeft gekregen, kan de competitie 
van start gaan. De indeling van deze competitie is afhankelijk 
van het aantal deelnemende teams. Soms wordt er bij deel-
name van een klein aantal teams een dubbele competitie ge-
voetbald, maar bij deelname van meerdere teams speelt ieder 
team 1 keer tegen elkaar. Zoals reeds vermeld spelen de teams 
in de winterstop de eerste competitie, maar dat is niet alles. Na 
de afsluiting van het F-pupillen seizoen vindt er nog een com-
petitie plaats. Twee keer per seizoen hebben de spelers dus de 

kans om de eeuwige roem van winnaar 
in deze competitie te verdienen. 
De competitie wordt gespeeld op een 
half veld en de wedstrijden die in totaal 
veertig minuten duren, staan onder de 
bezielende leiding van ‘ervaren’ vrijwil-
lige scheidsrechters vanuit onze eigen 
vereniging. 

Met al deze kennis in het achterhoofd 
gaan we terug naar woendagavond 1 
juni, de finaledag van de tweede woens-
dagavond competitie van het seizoen. 
Het is verschrikkelijk spannend in de 
kop van de competitie, die loopt over 
vijf competitieronden en 1 finaledag. 
Ondanks dat Manchester United de volle 
winst uit de gespeelde vijf wedstrijden 
wist te slepen, is het zo dat een finale-
wedstrijd altijd een wedstrijd op zich is. 
Het als tweede geplaatste Ajax zal er dan 
ook alles aan doen om Manchester Uni-
ted van de winst en dus van de bokaal af 
te houden. Ook is het verder in de com-
petitie ongemeen spannend. Deze clubs 
zullen er dan ook alles aan doen om hun 
eer hoog te houden. Om half zeven in de 
avond, met de zon nog volop schijnend,  
beginnen de finalewedstrijden. Op veld 
1 spelen de eerder genoemde clubs Man-
chester United en Ajax de finale. Op veld 
twee maken de teams van PSV en Celtic 
zich gereed voor hun wedstrijd om de 
derde en vierde plek. Hetzelfde gebeurt 
op veld drie bij de ontmoeting tussen 
Real Madrid en Feyenoord, die spelen 
voor de vijfde en zesde plek.
In vol ornaat betreden omstreeks half 
zeven alle teams hun veld. Met in vol 

ornaat bedoel ik ook écht in vol ornaat. 
Alle spelers zijn gehuld in het complete 
wedstrijdtenue van de club die zij ver-
tegenwoordigen. Het is een meer dan 
fantastische ervaring om te zien hoe de 
jongste vertegenwoordiging van de s.v. 
“Grol” hier het veld betreedt. Op en top 
gemotiveerd en aangemoedigd door ont-
zettend veel ouders, familie, vriendjes en 
vriendinnetjes, beginnen de teams aan 
hun finales. Tijdens mijn ronde langs de 
drie velden tref ik Hans Emaus. Stralend 
van genot loopt de huidige organisator 
van het toernooi over het sportpark. En-
kele jaren geleden hebben hij en Marco 
Frank de leiding overgenomen van de 
eerder genoemde Freddy Brockötter. Als 
ik Hans aanspreek over zijn beleving 
van de dag antwoordt hij vol enthousi-
asme: “Dit is toch fantastisch, kijk die 
jongens en meisjes nou lopen in die 
geweldige tenues. Het genot straalt van 
de jonge gezichten af. Hier doe je het 
toch allemaal voor”. Deze reactie paste 
ook compleet bij de manier waarop 
ik als ‘buitenstaander’ de avond heb 
beleefd. Zoveel voetballers, zoveel en-
thousiast publiek, zoveel voetbalplezier; 
zo hoort het voetbal te zijn. Op mijn 
vraag waarom het nou zo belangrijk 
is om deze competitie in stand te hou-
den, gaf hij het volgende antwoord: ”Op 
deze manier leren de spelers al op erg 
jonge leeftijd om in teamverband met 
leeftijdgenoten, maar ook met oudere 
of jongere spelers te voetballen. Maar 
het gaat verder dan voetbal; het is het 
aanleren van een vorm van acceptatie 
richting elkaar. Het maken van vriend-
jes, het leren voetballen met spelers die 
beter zijn en met spelers die minder dan 
jou zijn. Het is gewoon een groot stuk 
(sociale) ontwikkeling wat we ze probe-
ren mee te geven. Voetbal is hiervoor 
een perfect middel; op jonge leeftijd 
kunnen we ze nu al normen en waarden 
aanleren die verschrikkelijk belangrijk 
zijn in de rest van hun leven. Maar het 
allerbelangrijkste is voor ons het plezier 
dat de jongens en meisjes tijdens deze 
woensdagavond competitie van elkaar 
en van zichzelf beleven”. Het doel om de 
spelertjes plezier te laten beleven wordt 

meer dan behaald, ook weer tijdens 
deze finaledag. Ook alle supporters die 
ik aanspreek denken er op deze manier 
over. Zij vinden het allen geweldig om 
hun kinderen, familieleden of vriendjes 
in deze atmosfeer te zien voetballen. De 
organisatie van het toernooi wordt door 
hen dan ook alom geprezen.
Ondertussen vindt er op veld 1 een 
zinderende ontknoping plaats van de 
finale. Nadat Ajax met de rust een ver-
rassende voorsprong van 2 - 0 heeft ge-
nomen, komt het team van Manchester 
na de rust goed terug. Hun inzet wordt 
beloond met twee doelpunten maar uit-
eindelijk mag dit niet baten en wint Ajax 
de finale met 3 - 2. Gedesillusioneerd lo-
pen na afloop de spelers van Manchester 
United het veld af. Op de achtergrond 
viert het team van Ajax feest. De con-
centratie tijdens de wedstrijd was bij 
een speler van Manchester zo groot dat 
hij na de wedstrijd aan de toeschouwers 
vroeg of ze nou echt verloren hadden. 
Toen een bevestigend antwoord volgde 
was de teleurstelling groot. Dit toernooi 
leeft echt onder de spelertjes en de wil 
om te winnen is bij de spelers van 5 tot 
8 jaar al enorm aanwezig. Echt in één 
woord: geweldig! Tijdens de prijsuitrei-
king wordt ook nog aandacht besteed 
aan vijf andere belangrijke prijzen. Te 
weten beste keeper van het toernooi 
(Mitch Brockotter), beste verdediger 
van het toernooi (Lars Reyrink), beste 
middenvelder van het toernooi (Mees te 
Brinke) en tot slot beste aanvaller van 
het toernooi (Collin Dibbets). De vijfde 
prijs was er voor de beste coach van het 
toernooi, dit werd de coach van Ajax, 
Peter Legro. Vooral deze prijs sprak mij 
erg aan, niet zo zeer om het feit dat er 1 
de beste moet zijn, maar wel om te be-
nadrukken dat zonder de inzet van de 
vele vrijwilligers die de s.v. “Grol” kent, 
zo’n toernooi nooit te realiseren is. Hier 
kunnen we met zijn allen dus erg trots 
op zijn. Nadat tot slot de aanvoerder van 
Ajax in al zijn enthousiasme de wissel-
bokaal letterlijk van de wedstrijdtafel af 
‘steelt’, is het toernooi ten einde en ben 
ik een grote ervaring rijker.

Om terug te komen op een cliché dat 
ik eerder al noemde: ‘De jeugd heeft de 
toekomst’, dan kan ik daar alleen maar 
aan toevoegen dat, als de s.v. “Grol” op 
deze voet verder gaat met het begelei-
den van de jeugd, ze de toekomst zonnig 
tegemoet kan zien.

Ja, U leest het goed. 

Een prijsvraag in uw 

eigen clubblad. Niet 

dat we zoveel weg 

te geven hebben, 

maar het leek ons 

gewoon leuk. Mede 

ingegeven door de 

foto. Grappig om dit 

heerschap eens aan 

het werk te zien, 

echt een Andere Ha-

zes, kunnen we gerust stellen. Zagen we tijdens de Supportersclub 

het jaar uit, eind december jongstleden, nog een heel nest van 

deze types op het podium verschijnen, deze oogt minder ruig en 

naar alle waarschijnlijkheid zit er een stuk minder drank in. Wat 

hij zingt weten we niet en op welk feestje ook niet. Misschien 

ook maar beter zo. Aan de gewelven te zien is het waarschijnlijk 

ergens in een kelder, een teken wellicht dat het optreden het 

daglicht niet verdragen kan? We weten het niet. Het is te zien dat 

de man in kwestie behoorlijk zweet. In het echt is het iets anders. 

Dan breekt het zweet uit bij degene waar hij aanbelt. Oplossin-

gen kunnen gestuurd worden naar; h.walterbos@chello.nl. De winnaar 

krijgt het optreden van deze bewuste persoon in de eigen huiska-

mer aangeboden en zal hij aansluitend de bewuste foto signeren. 

Als clubblad zullen wij daar uiteraard verslag van doen. 

PRIJSVRAAG

Na afloop van de ,Afsluiting van het seizoen’ van de jeugd was de 

traditionele gezellige bijeenkomst met het jeugdleiderskorps van 

s.v. “Grol”. Alle ingrediënten voor een jofele middag waren aan-

wezig; een lekker drankje, Jan Smit en een goed verzorgde barbe-

cue. Het ontbrak werkelijk aan iets. Zelfs voor koks was gezorgd. 

En wat voor koks. Vaste barbecuevleesomdraaier Jos Lensink moest 

het deze middag zonder zijn maatje Norbert Ars stellen, maar had 

zelf voor een zeer adequate vervanger gezorgd in de persoon van 

Gerry van Dongeren, onze eigen clubbladfotograaf die werkelijk 

van vele markten thuis is. Wij wisten al dat hij bijzonder goed oog 

had voor ,warm vlees’ (!), maar ook met koud vlees kon hij deze 

middag behoorlijk uit de voeten. Een mooie gelegenheid hem zelf 

eens op de kiek te zetten. Zijn werkkleding, met als motto ,Wat er 

in zit staat er op’, komt waarschijnlijk uit eigen verzameling, als 

fervent Grolsch verzamelaar. 
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Topbokser Arnold Vanderlyde op sponsoravond.
“Iedere finishlijn is een start naar een nieuw begin”.

[ G A S T S C H R I J V E R  J A N  S C H U T ]

Het is al jaren de goede gewoonte dat 

mogelijkerwijs eens per jaar een zoge-

naamde sponsoravond wordt gehouden 

waar een bekend sportfiguur wordt uit-

genodigd om een lezing te houden voor 

de aanhang en de sponsors van AZSV, 

Longa’30 en de s.v. “Grol”. Het was alweer 

de achtste sessie.  Bekende Nederlanders 

als Mart Smeets, Barry Bughes, Jack van 

Gelder, Cees Jansma, Tom van ’t Hek, het 

roemruchte Heerenveen duo Riemer van 

der Velde en Foppe de Haan en scheids-

rechtersboss Jaap Uilenberg hadden al 

de gang naar de Achterhoek gemaakt 

om de sportliefhebbers te tracteren op 

anekdotes, verhalen en achtergronden 

in de sport.

Dit keer geen voetbal- of teamsporter, 

maar een pure individualist: de voor-

malige Nederlandse topbokser Arnold  

Vanderlyde.

Plaats van handeling was de grote feest-
tent nabij het Longaterrein in Lich-
tenvoorde. Longa viert dit jaar zijn 75-
jarig bestaan, en ter gelegenheid van 
dit fraaie jubileum paste de jaarlijkse 
sponsoravond dan ook uitstekend in 
het programma van de jubilaris. Longa 
woordvoerder Max Wekking verwel-
komde de leden van de verenigingen en 
haar sponsoren en kon schertsenderwijs 
mededelen dat Longa op verzoek van de 
penningmeester is gedegradeerd naar 
de top- en spookklasse 3C !!
Dave Bus en Gerard Bos dachten er het 
hunne van.

Voormalig topbokser en thans mede-
directeur van Vanderlyde Promotions 
Arnold Vanderlyde
was uitgenodigd om iets te vertellen 
over zijn carrière als bokser en over zijn 
item Fighting for Succes.
Dat hij dit programma vaak draait voor 
het bedrijfsleven bleek wel uit het feit 
dat hij bij aanvang alle toehoorders 
dicht bij elkaar wilde hebben vanwege 
het contact. Ook de vraagstellingen in 
plaats van vertellingen naar het publiek 
toe waren voor de trouwe bezoeker van 
de sponsoravonden nieuw en Arnold 
kreeg maar weinig vat en respons op de 

nuchtere en behoudende Achterhoekse 
benaderingen.
Anders was het toen hij nader inging op 
zijn jeugd en de kennismaking met de 
bokssport. Op smeuiïge wijze deed hij 
een boekje open over zijn familie, waar 
vader met strenge hand regeerde over 
het grote gezin. Arnold had geen zin in 
leren en zocht een manier om zichzelf 
te kunnen zijn. “Kom eens op de boks-
school kijken en sfeer proeven” kreeg 
hij als advies.
Bij de Amateur in Munstergeleen zette 
hij zijn eerste stappen en plaatste daar 
de eerste klappen. Zijn eerste doel was 
de Nederlandse titel en deze behaalde 
hij na vele trainingen en wedstrijden 
vervolgens in Amsterdam.
“Dat was mijn eerste doel” en zo hield 
hij de toehoorders voor ”Wanneer je 
de finish of je doel hebt bereikt moet 
je gaan voor een volgend doel. Dit heb 
ik altijd voor ogen gehouden en mezelf 
ook als doel gesteld” aldus de lange en 
nog steeds goed uitziende Vanderlyde.
“Kijk maar naar Maradonna, een prach-
tige voetballer, maar die heeft het slecht 
gedaan nadat hij zijn (voetballende) doel 
had bereikt.”.
Na het Nederlands kampioenschap be-
gon Arnold’s internationale carrière en 
hij mocht als sparringpartner mee met 
de bekende Pedro van Raamsdonk en 
mocht in Stockholm ook een serieuze 
partij boksen. Tegenstander de Cana-
dees Willie de With. Vanderleyde kende 
hem niet en versloeg zeer verrassend de 
grote Canadese beer. Op zijn plaats hield 
de With Vanderleyde later af van een fi-
naleplaats op de Olympische Spelen.
Driemaal brons op de Olympische Spe-
len waren de grootste wapenfeiten van 
de als zeer cleane bokser bekend staan-
de Vanderlyde, die natuurlijk ook mel-
ding maakte van zijn altijd verloren ge-
vechten tegen de fameuze Cubaan Felix 
Savon. Ook was hij trots te hebben mo-
gen trainen onder een voormalige Ossie, 
die nog steeds een vriend van hem is.

Hij bokste niet voor een daverende k.o. 
en bloed aan de paal, maar een keurige 
technische zege had veruit zijn voor-
keur. Achter deze keuze staat hij tot op 
de dag van vandaag nog steeds.

Voor de pauze moest er iemand uit het publiek “in de ring” en 
onze Henk Hoffman was het haasje. Henk liet zich niet van de 
wijs brengen en ging niet k.o.

Na de pauze ging Vanderlyde verder in op zijn motto Fighting 
Spirit. De letters van Fighting staan voor Fysieke staat, Intel-
ligentie, Groeistategie, Humor, Tolerantie, Interesses, Normen 
en waarden en Geluk en Gezondheid. Aan de hand van vele 
voorbeelden werd het duidelijk waar Fighting (naast de term 
uit de bokssport) in het dagelijks leven voor staat.
Uit de vele contacten die hij had in de wereld van de sport, 
sprongen er twee uit voor wie Vanderlyde een weergaloze 
bewondering heeft. Polsstokhoogspringer Sergei Boebka en 
de legendarische bokser Mohammed Ali (alias Cassius Clay). 
“Zelfs de jeugd van vandaag weet wie Mohammed Ali is en 
was. Een enorme sporter, een cleane bokser en iemand die 
aan maatschappijvorming heeft gedaan”. Waar het ging over 
humor stond zijn plaatsgenoot Toon Hermans op eenzame 
hoogte. “Wat ben ik blij dat ik na Toon de bekendste Sittarde-
naar ben” schertste hij.
En toen was het weer even tijd om andermaal iemand in de 
ring te lokken. Natuurlijk kon Vanderlyde niet aan de gezich-
ten zien waar de bezoekers vandaan kwamen, maar jawel ... 
weer ‘nen Grolsen’ op de bühne: Henk Porskamp.
Ook hij liet zich niet van de wijs brengen toen Arnold aan 
het schijnboksen ging met een enorme shuffle. Henk kreeg 
de lachers op zijn hand en een paar minibokshandschoentjes 
vielen hem ten deel.

Een aparte avond, anders dan de voorgaande, maar toch leer-
zaam, boeiend en aangenaam.

“Iedere  finishlijn is een start naar een nieuw begin”. Een waar 
credo. We hopen dat ons eerste selectieteam zich deze stelling 
ook ter harte neemt en hier moed uit kan putten voor het 
nieuwe seizoen. Een bokser staat na een knock-out ook altijd 
weer op!!!  Mannen, succes!!!!

Profiel Arnold Vanderlyde

Geboren 24.1.1963 in Sittard. 

Begon in 1978 met boksen tot 1992.

Bokste in die periode 254 partijen en won er 233, 

verloor er 20 en een duel eindigde onbeslist.

Erelijst: 8 x kampioen van Nederland Zwaargewicht (91 kg), 

3 x Europees kampioen Zwaargewicht (91 kg),

2 x Zilver Wereldkampioenschappen Zwaargewicht (91 kg), 

Bronzen medailles bij Olympische Spelen in Los Angeles, 

Seoul en Barcelona.

Na zijn sportcarrière had hij weer een nieuw doel en 

studeerde hij Sportmanagement en heeft thans een eigen 

Promotionbedrijf, samen met zijn vrouw Angela.



Groenlo heeft in de persoon van Ben Kaak een behoorlijk fanatiek baasje op het 
gebied van verkeersveiligheid. Hij trekt dan ook met veel enthousiasme de Grolse 
3VO kar. Hij is ook de grote animotor van de Rijvaardigheidstest voor vijftigplus-
sers. De test bestaat uit een testrit, theoretisch gedeelte en een workshop. De 
Rijvaardigheidstest wordt sinds een aantal jaren gehouden in het clubhuis van 
s.v.“Grol”. Eind mei vond de test wederom plaats. Hiervoor had ,Mister 3VO’ ook 
de woensdaggroep van onze eigen club uitgenodigd deel te nemen. Ondanks dat 

het niet op een woensdag was, was de club noeste werkers gaarne bereid de rij-
vaardigheidstest te volgen. Het gezelschap had er zin aan en de heren bleken 
allen zeer leergierige leerlingen. Voor Anton Frank was het even wennen nu even 
niet over Auti’s en ,eigengebruik’ maar over auto’s en andere weggebruikers te 
kletsen. Het leverde nog een uniek plaatje op, zoals u ziet; Anton en BOB. Deze 
foto is echt en niet geretoucheerd. Misschien had hij deze poster een aantal we-
ken eerder moeten zien. Dan was hem  waarschijnlijk een variant op een flink 
portie flink asfalteczeem bespaard gebleven, na een uitspatting met het kermis-
comité. Toch bleek hij een goede leerling. Na de hogere postbodeschool was dit 
zijn voortgezet onderwijs. Een hele geruststelling voor zijn trouwe 1 PK “Auti”.Na 
een persoonlijk onderhoud met een examinator, de testrit en de workshop, werd 
iedereen bedankt voor hun deelname en werd hen een oorkonde uitgereikt.
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Grol E4     Spelers: Thomas Bos, Floris Geesinck, Daniel Gerretsen, 

Tom Heming, Bart Jansen, Marnix Kuenenger, Dave Lageschaar,

Bram Reijrink, Tim Rotink, Jesse Wolters

Leiders: Martin Geesinck, Laurens Wolters, (Hans Emaus ontbreekt)

Grol F1     Spelers: Bob Baks, Ingmar de Keyzer, Jur Pasman, 

Tim Penterman, Lars Reijrink, Ties Rootinck, Ron Schaeffer, Michael Verrips

Leiders: Hans Emaus en Jos Penterman.

 

Grol F4     Spelers: Mitch Brockötter, Collin Dibbets, Nick Jansen, Gymon 

Legro, Wiebe Porskamp, Maikel Sonderen, Lars Storteler, 

Twan Temminghoff, Luuk Waenink

Leiders: Peter Bongen, Ronald Brockötter, Hans Jurgen Dibbets, Peter Legro

Grol F8     Spelers: Mees te Brinke, Roel Bruins, Kyrian Honingh, 

Sem Lageschaar, Noud Nienhuis, Quint Veld, Kees Wieriks, 

Willem Wieriks 

Leiders: Bert te Brinke, Ruben Stapelbroek, Yorick Vos, 

Lennart Walterbos, Christian Pillen

Rijvaardigheidstest 50+ 
eitje voor Woensdaggroep

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



Autobedrijf Kolkman
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Als je langs de “Walk of  fame” in ons eigen clubhuis loopt, kom je de meest prachtige foto’s tegen, veelal uit vervlogen tijden. Herinneringen komen 

dan boven. Je komt zelfs Theo Huijskes nog tegen met een donkere haardos en het betreft hier echt geen ,negatief’. Je komt voetbalhelden tegen 

van vroeger en een groot aantal reeds ontvallen leden houdt zo hun plek. Indrukwekkend soms, maar vooral leuk om af en toe eens langs te lopen 

en zo oude bekenden te ontmoeten. Ook prachtige oude spelerspasjes, waar nog geen ,foekerig’ of bol kalend hoofd op staat, dat dagelijks in de 

spiegel te zien is. Tja, Es war ein Mahl.....! Eén van de meest opvallende foto’s is toch wel de foto ,Kampioen Grol A Puppillen 1971/1972’. Tot voor kort 

hing hij in de hal tussen de ingang naar ,het brein’ (bestuurskamer) en ,het kloppende hart’ (sportcafé) van onze vereniging. Geen statiefoto van 

naast elkaar staande ,Jan Doppen bloempotkapselrosje’ of de pony naar links of rechts dragend, zoals op vele communicantenfoto’s uit dezelfde 

periode. Wel enkele bloempotkapsels, maar dan enkel op pasfoto’s van jeugdige voetballertjes: Erik Schuurmans toen hij nog geen ,Ketje’ was, René 

Jansen, Robert te Focht, Frans Heming, Ronnie Baten, Geert Jan Stokkers, Albert te Brake, Erik Porskamp, Erwin te Veluwe, Edwin Bosman, Peter 

Huiskes, Bert te Brincke, Edwin Grothe, Charles Huisman en Ewald Eskes toen hij nog niet door het leven ging als ‘Mus’. Tussen al die ,babyfaces’ in, 

de kopstukken van leiders A. Hartman en H. Huijskes, zoals op de collage vermeld staat. Oftewel trainer/coach Tonnie Hartman en de veel te vroeg 

overleden Hans Huijskes, die toen nog vooral grensrechter was. ,,Hans kon bijzonder goed analyseren”, weet Toon zich direct te herinneren, met 

gefronste wenkbrauwen denkend; ,,Goh, die is er ook al niet meer!”............

Toon vertelt waarom in 1972 voor zo’n soort foto gekozen was. ,,Ik werkte toen nog bij de Monocon en heb die gaten er in gestanst en het was eens 

een keertje wat anders”. Eindelijk antwoord op deze prangende vraag.

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

Kleine jongens worden groot...

Kleine jongens worden groot......Tegen-

over mij in de serre van het clubhuis 

zitten Tonnie Hartman (54 / voor-

werker leerlooierij Hulshof) en 

bomen van kerels, inmiddels 

veelal brave huisvaders, te 

weten René Jansen (reïnte-

gratieconsulent), Edwin 

Grothe (educatiemede-

werker), Frans Heming 

(hoofd financiën school-

bestuur Winterswijk) en 

alles behalve huisMus 

(magazijnmedewerker 

Progé Groenlo). Bijna 

allen uit hetzelfde goede 

bouwjaar als ondergete-

kende, 1961, die toen nog-

al tegen dit clubje opkeek, 

herinnert ie zich ineens, zon-

der van een trauma te kunnen 

spreken. Niet in de laatste plaats, 

omdat zij begenadigd waren met het 

talent waar het ondergetekende nogal 

aan ontbrak; het voetbaltalent. Ik was 

zelf regelmatig wisselspeler in pupillen 

D en nog niet eens een vaste wisselspe-

ler. Kun je nagaan! Daar nog te beperkt 

voor. Het is een beetje bijgetrokken in 

de loop der jaren, hoewel niet al mijn 

oude ploegmakkers dit zullen beamen. 

Was zonder te overdrijven wel één van de 

meest constante spelers. Enfin, het gaat 

hier echter om de andere heren. 

Bij de fotosessie begint het feest der her-

kenning al direct als Frans Heming ,Jon-

gens, opstellen tweede  paal!’ roept. 

Met 

deze legen-

darische woorden, ettelijke 

keren met veel volume uitgesproken op 

het trainingsveld, door trainer Tonnie 

Hartman, wisten de voetballertjes het al 

wel; rondjes lopen! Toon begint meteen 

te lachen en de anderen weten het ook 

weer direct. ,,Dat krijg je tegenwoordig 

niet meer voor elkaar”, lacht Edwin 

Grothe. ,,Toon was vroeger een kleine 

dictator”. ,,Nu nog”, vult Frans Heming 

aan. Er wordt gelachen en de T(t)oon is 

gezet. ,,Maar”, vindt Edwin, ,,Er werd 

wel goed geluisterd. De discipline 

was duidelijk aanwezig. Ieder-

een ging ervoor. Je had echt 

een binding met elkaar. Je 

ging voor elkaar door het 

vuur, onder een strak 

regime”. Er werd, en 

dat was voor die tijd 

best wel bijzonder te 

noemen, twee keer 

in de week getraind. 

Daarnaast ging het 

team als een echt 

vriendenteam een 

avond zwemmen 

met elkaar. Natuurlijk 

was Teuntje daar dan 

ook bij. ,,De trainingen 

waren altijd behoorlijk 

intensief”, kijkt René Jansen 

terug, die zich zelf niet als een 

loopwonder betitelt, getuige zijn 

daaropvolgende uitspraak; ,,Als je 

dan achttien rondjes moest lopen, stond 

Erwin te Veluwe al lang en breed onder 

de douche, voordat ik over was. En dan 

die opmerkingen van Toon; je hebt toch 

geen zak aardappelen op de rug!!!” Er 

wordt gelachen. Een stukje herkenning. 

Allen kijken met bijzonder veel plezier 

terug op de periode onder de verbaal 

sterke trainer/coach Tonnie Hartman. ,,Je 

wilde gewoon graag in dat elftal voetbal-

len”, weet Edwin Grothe nog heel goed. 

Het ging in ,pupillen A’ niet alleen om 

het voetbalspelletje zelf. Tonnie Hartman 

 ,,Toon was 

vroeger een 

kleine 

dictator”.

 ,,Nu nog”.
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vond de aspecten buiten het voetbal ook 

bijzonder belangrijk, zo blijkt. Hij volgde 

de resultaten op school op de voet en hij 

,klepte’ alle verjaardagen van zijn spelers 

af, zonder tegenzin waarschijnlijk. ,,Het 

contact met de ouders was ook bijzonder 

intens”, weet Toon nog. ,,We voetbalden 

ieder jaar aan het eind van het seizoen 

ook een wedstrijd tegen de ouders. Dat 

was heel gezellig”. Zo ook een keer met 

de toen nog behoorlijk potige en uit de 

kluiten gewassen Miene Rooks, waar het 

team van ouders het doel bijna volledig 

mee gevuld had, de altijd gezellige moe-

der van het toen nog kleine opdondertje, 

Tonnie Rooks. Het plezier was belangrijk 

en misschien wel de juiste drive om te 

presteren, want gepresteerd werd er. ,,Ie-

der jaar werden we kampioen met dit 

team” weet Ewald Eskes nog. ,,Ook alle 

poliotoernooien wonnen we.” 

Wat gezamenlijk als een absoluut hoog-

tepunt wordt ervaren is het voetbalkamp 

dat jaar. Het blijkt een historisch kamp 

te zijn, want het blijkt het allereerste 

voetbalkamp van s.v. “Grol” ooit te zijn 

geweest. Dat was in Kranenburg, op 

16, 17 en 18 juni 1972. Toon gaat direct 

rechtop zitten. Als de dag van gisteren 

weet hij zich nog te herinneren dat hij 

toenmalig jeugdvoorzitter Henk Meu-

lenbeek voorstelde een jeugdkamp te 

organiseren. ,,Daar was hij helemaal op 

tegen. Toen ben ik naar Grol-voorzitter 

Johan Koehorst gegaan en die was direct 

akkoord, dus ging het door”. Ewald Eskes 

vertelt dat hij het programmaboekje nog 

bewaard heeft, of wat daar nog van over 

is. Een paar dagen na het gesprek komt 

hij met de restanten aan. Het gaat om de 

,benodigheden’ zoals er staat en ,de maal-

tijden’ die, zo blijkt, in de afgelopen 33 

jaar geen spectaculaire veranderingen 

hebben doorgemaakt.    

Vanaf de oprichting was s.v. “Grol” 

Rooms Katholiek georiënteerd en Grolse 

Boys protestants. Gelukkig brak de peri-

ode aan dat men over deze onzichtbare, 

maar voor echte ,diehardkatholieken’ 

blijkbaar toch wel torenhoge, drempel 

heenstapte, hoewel het wel wennen was 

en soms wel als een schok ervaren werd. 

Frans Heming weet het zich nog goed te 

herinneren. ,,Ik liep tijdens het rondjes 

lopen eens een keer naast Bert te Brinke. 

Toen ik hem vroeg op welke school hij 

zat en hij vertelde dat het de Protestantse 

school was dacht ik direct ,Jezus, God oh 

God’”, om het onbewust toch wel zeer 

toepasselijk te houden. 

Op het verzoek om leuke anekdotes komt 

weinig boven. Is het te lang geleden wel-

licht, misschien is het vroege tijdstip 

hier debet aan of de koffie waar het ge-

sprek mee gevoerd wordt. Er komt wei-

nig los, terwijl het toch absoluut geen 

saaie bedoening was. Ze ervoeren het 

echter stuk voor stuk als een geweldige 

periode en bijna een als een voorrecht, 

zo lijkt het wel als ze erover praten, om 

in dit team te voetballen. Edwin Grothe 

schiet nog wel een leuk voorval te bin-

nen. ,,We zaten met zijn allen een keer in 

de kleedkamer, die oude houten hokken 

die ongeveer op de plek stonden waar nu 

kleedkamer 4 tot en met 9 staan, en er 

ineens een grote knal klonk. Liepen we 

naar de tussenruimte waar de geiser 

hing en zagen we Toon Hartman daar. 

Omdat er enkel koud water uit de dou-

che kwam, was Toon op onderzoek uit 

gegaan, met een brandende aansteker 

aan.” Toon rookte in die tijd volop, maar 

het had weinig gescheeld, of het hele 

team had gerookt. Toon was toen al een 

wandelende dampende reclamezuil voor 

zijn latere werkgever, sigarenmagazijn 

Kiens. Edwin weet ook nog dat hij ooit 

een weekje op non-actief was gezet door 

zijn trainer, naar aanleiding van een toch 

behoorlijk onschuldig voorval eigenlijk. 

,,We moesten trainen in de gymzaal van 

de Aloysiusschool aan de Wheme. Was 

ik voor het naar binnen gaan een beetje 

aan het ouwehoeren bij de vijver op de 

muziekkoepel. Toon had dat gezien, dus.” 

Hij heeft het goed verwerkt, zo lijkt het. 

Hoe fanatiek en serieus het er op het veld ook aan toe ging, niet 

veel spelers uit het team 1971/1972 maakten hun doorbraak. 

Ronnie Baten en Edwin Bosman haalden Grol 1 en Ewald Eskes 

was ooit doelman van Grol 2. 

Hoewel alleen Mus nog actief voetbalt, hebben ze allen wel 

degelijk een band met s.v. “Grol”. René vertelt als enige geen 

lid meer te zijn. ,,Oh, binnenkort wel weer,” valt Frans Heming, 

jeugdsecretaris en bestuurslid, hem in de rede, waarbij René 

hem verbaasd aankijkt. ,,Je bent toch volgend jaar jeugdleider 

van E4, van je zoon Sjors?” ,,Ja, dat klopt. Maar dat hebben ze 

me niet gezegd”.  

Schopte Frans Heming het met zijn bijnaam ,scheermes’ bijna 

letterlijk nog tot een blauwe maandag in Grol 2, hij moest van-

wege ,gammele knieën’ stoppen met het uitoefenen van zijn 

oh zo geliefde spelletje. René Jansen ging, na een aantal jaren 

in de senioren gevoetbald te hebben, volleyballen. Ewald Eskes 

bleef s.v. “Grol” altijd trouw, al dan niet als spelend lid, maar 

daarnaast was hij jarenlang een fanatiek hardloper, met op 

zijn palmares het winnen van de Snertloop, de latere Nieuw-

jaarsloop van s.v. “Grol”. Edwin Grothe maakte daarentegen op 

13-jarige leeftijd de overstap naar de handbalvereniging. ,,Dat 

kwam, denk ik, omdat mijn vader daar bij zat. Een paar jaar 

geleden ben ik weer gaan voetballen in de senioren. Dat heb 

ik twee jaar gedaan en ben toen weer gestopt omdat ik te bles-

suregevoelig was”. 

,Koffietijd’ zit erop en als Edwin, René en Mus opstaan vanwege 

andere verplichtingen, blijf ik met Toon en Frans achter in de 

serre, en nuttigen we iets sterkers. In de kantine heeft gast-

vrouw Marleen Kok een tv-special van Jan Smit aanstaan. De 

eerste liedjes nemen we voor lief, totdat de eerste tonen klinken 

van ,Als de nacht verdwijnt...’. Toon blijkt het leuk  te vinden, 

waarop ik voorstel dan maar naar binnen te gaan. Frans volgt 

schoorvoetend op een afstandje, om maar niet alleen achter te 

hoeven blijven. Het blijft gezellig, ook na Jan Smit. Als we naar 

huis gaan is de nacht waar Jan Smit over zong nog niet verdwe-

nen, maar al wel een tijdje op gang. 
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hamelandgroep  drukkerij

Het grote voordeel van

Albert Heijn

Wallerbosch  Groenlo

Een tijdje geleden was ik de allereerste clubbladen aan het doorlezen. Daarin kwam ik toen al een advertentie tegen van de firma Kolkman. En nu, na 

25 jaar, is deze firma nog steeds een trouwe adverteerder in het clubblad van de s.v. “Grol”. Het is dus de hoogste tijd om eens nader kennis te maken 

met de oliesjeik van Groenlo.

[ R E N É  W O L T E R S ]

SPONSORING IS DE SMEEROLIE VOOR EEN VERENIGING

“Gruus Tone”
Kolkman Brandstoffen BV is in 1960 opgericht door Antoon Kolk-

man. Antoon had al verschillende jaren werkervaring opgedaan 

als kolenboer bij Trui Huiskes aan de Deken Hooijmansingel. Van 

daaruit is Antoon samen met zijn vader, Opa Kolkman, voor zich-

zelf gestart aan de Borculoseweg. In eerste instantie als kolenboer 

en leverancier van huisbrandolie. Antoon bezorgde toen kolen, 

antraciet en briketten met zijn vachtwagen bij zijn klanten. Het 

antraciet werd ook wel “gruus” genoemd en zo had Antoon al 

snel de bijnaam van “Gruus Tone”. In de jaren ‘70 kwam de olie 

sterk in opmars, doordat het werd toegepast als huisbrandolie. 

Bijna alle huizen in Groenlo werden door Kolkman voorzien van 

olie voor het warm houden van het huis. In deze tijd is Kolkman 

ook begonnen met het tankstation aan de Borculoseweg. Na de 

periode van huisbrandolie kwam het aardgas sterk in opmars 

als verwarming voor de huizen. Dit was in eerste instantie al-

leen nog maar voor de huizen in Groenlo zelf. De huizen in het 

buitengebied werden nog lange tijd door Kolkman beleverd met 

huisbrandolie. 

De tweede “Gruus Tone”
Ongeveer drie jaar geleden is het bedrijf overgenomen door 

Tonny Kolkman, de oudste zoon van Antoon. Na het overlijden 

van zijn broer Patrick, had Tonny hier de mogelijkheid voor en 

hoefde daar toen niet lang over na te denken. Tonny kende het 

bedrijf natuurlijk al van jongs af aan, omdat hij zo ongeveer tus-

hun vrachtwagens voltanken, aangezien 

de diesel in Duitsland zo’n elf eurocent 

hoger ligt dan bij Kolkman aan de pomp. 

Sportieve carrière
Tonny heeft tot zo’n drie jaar geleden bij 

de s.v. “Grol” gevoetbald. Volgens eigen 

zeggen was hij in de jeugd niet zo’n ge-

weldige voetballer, maar is dit op latere 

leeftijd toch nog goed gekomen. Zijn spor-

tieve hoogtepunt was het voetballen in 

Grol 3, waarmee hij tevens kampioen is 

geworden. In deze tijd heeft hij ook nog 

enkele jaren aan zaalvoetbal gedaan, in 

een team met onder andere Bertie Hiel-

tjes, Jos Reijrink en Rudie Geelink. Zijn 

voetballoopbaan heeft hij afgesloten in 

Grol 6. Zo heeft hij meer tijd op zijn enige 

vrije dag in de week om samen door te 

brengen met zijn vrouw Michele en hun 

kinderen Teun, Gijs en Pien.

Sponsoring is naamsbekendheid
Kolkman is sponsor van zo ongeveer elke 

sportvereniging in Groenlo. Tonny zegt 

dat dit vooral belangrijk is om de naams-

bekendheid en daarmee ook de huidige 

klanten te behouden. Het is natuurlijk 

mooi meegenomen als hieruit ook nieu-

we klanten komen. De grootste sponsor-

activiteit is de sponsoring van de survival 

in Beltrum. Kolkman is daar nu al enkele 

jaren hoofdsponsor van. Bij de s.v. “Grol” 

heeft Kolkman een reclamebord, hebben 

ze een advertentie in het mooie clubblad 

en sponsoren ze het Marveldtoernooi met 

een advertentie en het springkussen.

De firma Kolkman is weer één van die 

vele sponsoren die zo belangrijk zijn 

voor de s.v. “Grol”. Zonder hen is er geen 

brandstof voor onze club en zal alles 

niet zo gesmeerd lopen.
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sen de kolen is geboren. Daarnaast speelde 

natuurlijk nog mee dat op deze manier de 

naam “Kolkman” ook behouden bleef.

  

Momenteel heeft Kolkman een tanksta-

tion aan de Borculoseweg en een tanksta-

tion op ‘den Sliem’. Daarnaast wordt er 

dieselolie en smeermiddelen geleverd aan 

transportbedrijven, landbouwbedrijven 

en aannemersbedrijven. Aan de Borculo-

seweg is er ook een hypermoderne was-

straat te vinden, is er een shop en kan men 

er ook nog steeds terecht voor kolen voor 

de barbecue en voor de camping gasbus-

sen. Tonny en zijn 12 medewerkers zorgen 

ervoor dat alles gesmeerd verloopt. 

Wat de toekomst betreft is het moeilijk om 

erg lang vooruit te kijken in verband met 

de steeds veranderende milieumaatrege-

len. Volgens Tonny zou LPG wel eens de 

brandstof voor de toekomst kunnen wor-

den, aangezien de prijzen voor benzine en 

diesel maar blijven stijgen. Volgens Tonny 

worden die prijzen gedeeltelijk kunstma-

tig zo hoog gehouden, onder andere door 

het sluiten van raffinaderijen. Daarnaast 

speelt de sterk toegenomen vraag vanuit 

China natuurlijk ook mee.

Kolkman is vooral groot geworden, omdat 

ze een onafhankelijke pomp zijn geble-

ven. Ze zijn dus niet bij een grote maat-

schappij aangesloten. Dagelijks pendelt er 

minimaal één van de drie vrachtwagens 

tussen Groenlo en Rotterdam om zelf de 

brandstoffen op te halen. Door deze eigen 

inkoop zijn ze in staat om scherpe tarie-

ven naar de klanten toe te berekenen. De 

klantenkring bevindt zich inmiddels in 

een grote staal om Groenlo heen; van Doe-

tinchem tot Enschede tot Zutphen. Er zijn 

zelfs Duitse bedrijven die op den Sliem 

Kruisjasavonden
Met ingang van de maand september vindt er elke eerste maandag, vanaf 20.00 uur, van 

de maand wederom het gezellige kaartavondje plaats in het clubhuis van s.v. “Grol”. De 

avonden worden dan al weer langer en gaat men langzamerhand al weer naar binnen toe. 

Gezellig om dan een kaartje te leggen. Naast het kruisjassen is er elke keer een verloting 

met tal van leuke prijzen. De organisatie is in handen van de Supportersclub s.v. “Grol” en de 

Marveld-toernooicommissie. 
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de start van de competitie blijkt dat alles weer voor elkaar 
gebokst is.” Ook ten aanzien van de communicatie wil Longa 
verder aan de weg timmeren. Op een soort van  Ðklaagavond 
Ð voor kaderleden kwam aan de orde dat de communicatie 
tussen de diverse vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers 
en het jeugdbestuur te wensen overliet. Kortes: “Vaak gaat het 
dan om simpele zaken, zoals de overdracht van een sleutel of 
contact tussen de leider van D3 en D4. Maar dat moet wel goed 
gecommuniceerd worden.” 

De nieuwbouw, die onlangs van start is gegaan, is voor Longa 
geen overbodige luxe. Longa kan straks 12 nieuwe kleedka-
mers, vergaderkamers, een EHBO-kamer en een soort van kin-
deropvang in gebruik gaan nemen. Na deze fase zal de kantine 
ter hand worden genomen. De eerste fase(kleedkamers en 
kunstgrasveld) wordt voor een groot gedeelte met een gemeen-
telijke subsidie van 800.000euro gerealiseerd door bedrijven 
die ook als sponsor aan de club gelieerd zijn. Het clubgebouw 
wordt ter hand genomen als de financiële situatie dat weer 
toelaat. Kortes hierover: “Veel geld, maar het belang van een 
vereniging van deze omvang in een gemeenschap als Lichten-
voorde mag niet onderschat worden. Daarbij komt dat we zelf 
ook de handen uit de mouwen steken. Vrijwilligers helpen op 
zaterdag mee(Charlie Boschker voorop) en door het organise-
ren van de loterij en het aangaan van een lening genereren 
we ook zelf financiële armslag om te investeren in het nieuw-
bouwproject. Want subsidies zullen in de toekomst door de 
privatisering minder snel verstrekt worden. De zelfredzaam-
heid zal in de hele maatschappij toenemen en dat betekent 
dat de betrokkenheid van leden bij de club steeds belangrijker 
gaat worden, te beginnen bij de jeugd!” 

Het 75-jarig bestaan
Het 75-jarig jubileum van de club is op-
geluisterd met een 9-daags feest. Een 
speciaal in het leven geroepen jubile-
umcommissie heeft alles georganiseerd. 
Kortes was alle 9 dagen aanwezig om de 
festiviteiten van dichtbij mee te maken. 
Een korte impressie van de activiteiten: 
loterij, reünie, jeugdnacht, zeskamp, 
veteranenavond, A&B toernooi, sponsor-
avond met Arnold Vanderlijde, 32+ toer-
nooi en een grote playbackshow(ooit een 
initiatief van Gerard Bos). “Op de reünie 
kwamen 300 ex-leden. Ik vond dat zelf 
één van de hoogtepunten. Maar ook de 
jeugdnacht met honderden jeugdleden 
op veld 1 was indrukwekkend.” 

De terugkeer van de derby
De degradatie van Longa 1 betekent dat 
de derde klasse C komend seizoen weer 
een onvervalste derby krijgt. “Sportief 
gezien is degraderen voor een club als 
Longa een pijnlijk gegeven. Maar ramp-
zalig is het zeker niet. De ambiance in 
de tweede klasse viel tegen. Daarnaast 
waren de lange busreizen na een ne-
derlaag geen pretje. Ook financieel is 
de derde klasse aantrekkelijker: min-
der transportkosten en meer toeschou-
wers. Desondanks moet je altijd naar 

het hoogste blijven streven. Longa heeft 
veel potentie en we mogen best wel wat 
meer ambitie uitstralen.” 

De voorzitter erkent dat het echte der-
bygevoel niet meer aanwezig is bij de 
meeste mensen uit Groenlo en Lichten-
voorde. “Ik kan me nog goed herinneren 
dat ons clubhuis met oranje menie is be-
smeurd en dat Grolvoorzitter Johan Koe-
horst  Ðs ochtends al in Lichtenvoorde 
was om de zaak te inspecteren. In die 
tijd waren de derby Ðs echt grimmig. 
Nu is er een gezonde rivaliteit.” Opmer-
kelijk is dat Clemens Kortes nog steeds 
verschillen ziet tussen de inwoners van 
Groenlo en Lichtenvoorde. De gemiddel-
de Grollenaar vindt hij wat trotser en as-
sertiever dan de Lichtenvoordenaar. De 
verklaring hiervan is volgens hem in de 
geschiedenis te vinden. Lichtenvoorde 
is vanaf 1850 altijd een industriedorp 
geweest en Groenlo heeft veel meer ex-
terne invloeden gehad van de Spanjaar-
den en Joden. 

Of bovenstaande elementen in de ko-

mende derby een rol van betekenis zul-

len spelen valt te betwijfelen. Feit is wel 

dat Clemens Kortes uitkijkt naar deze 

twee bijzondere ontmoetingen. 

Ze zijn totaal Schalke ‘verrückt’ en bezoeken alle thuiswedstrijden van de Bundesligaclub. De grootheidswaanzin van sommige Duitse 

voetbalsponsors lijkt zich meester te hebben gemaakt van deze twee succesvolle Grolse zakenlieden. Op eigen houtje hebben ze Sport-

park Den Elshof van Grol een andere naam gegeven.

De ‘Grolsche wind’ waait nu uit Bocholt

GROENLO - Ze hebben kennelijk een tikkeltje te 

veel Grolsche wind in de zakelijke zeilen gehad. 

De naam ‘Veltins Arena’ van het Schalke-stadion 

was voor de zakenpartners en (oud)voetballers 

van Grol Michel Hoffman en Joris Bomers dé inspi-

ratiebron om de naam van hun Bocholtse bedrijf 

als nieuwe sponsor van s.v. ”Grol” te verbinden 

aan de accommodatie. Althans, dat lieten beide 

heren in een locaal weekblad noteren.

Sportpark ‘Den Elshof’ heet volgens hen daarom 

niet langer meer gewoon ‘Den Elshof’, maar de 

‘Party Rent Arena’. Die ellende duurt volgens 

eigen zeggen vijf jaar, met een optie voor nog 

eens vijf jaar. ‘Eenzijdig, wel te verstaan’, voegt 

Bomers eraan toe, die het beeld van het aanzicht 

van sportpark Den Elshof voortdurend lijkt te 

verwarren met de immense Veltins Arena ‘auf’ 

Schalke.

De Grolsche wind raast zogezegd over de velden 

van s.v. ”Grol” en komt deze keer uit oostelijke 

richting, uit Bocholt. Buiten Grol is het idee met 

hoongelach ontvangen en wordt de nimmer ta-

nende hoogdraverij vanuit het vestingsatadje 

eens te meer bevestigd. De heren zitten kenne-

lijk net iets te vaak in die enorme Veltins Arena. 

‘Ha ha, nee hoor...’, lacht Joris Bomers (39), oud 

speler van Grol en mede-eigenaar van de onder-

neming die party benodigdheden verhuurt. ‘Als 

nieuwe sponsor van de senioren hebben we bij 

de club bedongen dat het park onze bedrijfsnaam 

zou gaan dragen. Het kost ons een bom duiten, 

maar voetbalclubs kunnen de centen tegenwoor-

dig goed gebruiken en verbinden soms de club-

naam zelfs aan een sponsornaam.’

Michel Hoffman, dit seizoen op z’n 39ste weer door trainer Gerard Bos van 

stal gehaald, twijfelt of hij nog toekomt aan spelen in zijn eigen luchtkasteel. 

‘Ik blijf meetrainen met de groep. Je weet maar nooit’, klinkt het bloedse-

rieus. En wat vindt het bestuur van Grol ervan? Daar schudden ze meewarig 

het hoofd. En Rob Porskamp, exploitant van Den Elshof, is even helemaal stil 

als hij het verhaal hoort. ‘Niets van vernomen. De Party Rent Arena? Kan ik 

me helemaal niets bij voorstellen...’

Buurman Longa’30 
viert 75-jarig bestaan 
“Ik kijk nu al uit naar de derby van komend seizoen”
Voetbalvereniging Longa’30 werd op 1 

april 1930 opgericht en viert dus dit sei-

zoen het 75-jarig bestaan. De club is in 

dit jubileumjaar op meerdere terreinen 

volop in beweging. Enkele ontwikke-

lingen voor de vuist weg: er wordt fors 

geïnvesteerd in het indrukwekkende 

nieuwbouwproject dat momenteel ge-

stalte krijgt, de jeugdafdeling groeit 

explosief en met het kunstgrasveld zijn 

de trainingsfaciliteiten sterk verbeterd. 

Een smetje op alle festiviteiten dit jaar 

is de degradatie van het eerste elftal uit 

de tweede klasse.

De clubbladredactie stuurde twee redac-
teuren naar de Raadhuisstraat in Lich-
tenvoorde om eens nader polshoogte 
te nemen. Op een warme voorzomerse 
avond kregen zij de gelegenheid kennis 
te maken met de man aan het roer, voor-
zitter Clemens Kortes.

Een voorzitter 
met een sociaal gezicht
Clemens Kortes(68) is zijn hele leven in 
diverse functies werkzaam geweest bij 
de arbeidsvoorziening. Eind jaren  Ð90 
nam hij in Groningen als directeur af-
scheid. “Ik ben toen geschiedenis gaan 
studeren. Maar omdat de colleges in-
houdelijk tegenvielen ben ik hiermee 
gestopt.” In 2000 keerde hij weer terug 
naar Lichtenvoorde: ‘Back to the roots’. 
Amper in Lichtenvoorde neergestreken 
begint Kortes aan zijn tweede periode 
van voorzitterschap. Tussen 1970 en 
1974 was hij dat namelijk ook al ge-
weest. Kortes is een voorzitter die voor-
waarde scheppend zijn werk doet en 
veel verantwoordelijkheid neerlegt bij 
andere bestuursleden in de vereniging. 
Het jeugdbestuur en bestuur senioren 
hebben een eigen begroting en budget. 
Dit geldt tevens voor de PR –en accom-
modatieverantwoordelijken. Veel be-
slissingen worden decentraal genomen 

[Sander van Beckhoven en Rik Gockel]

en het hoofdbestuur bewaakt de grote 
lijnen. Het dagelijks bestuur vergadert 
op dinsdagochtend, want allen hebben 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Kortes legt veel accent op het sociale as-
pect van een voetbalvereniging. Enkele 
voorbeelden uit de praktijk: de betrok-
kenheid bij het G-voetbal(gehandicapte
nvoetbal), stageplekken voor leerlingen 
in de nieuwbouw, het beschikbaar stel-
len van de accommodatie voor meerdere 
instellingen in Lichtenvoorde(scholen, 
ouderenvereniging) en brede aandacht 
voor zaken als vandalisme en kinderop-
vang. Kortes is een voorzitter die zich 
niet tot nauwelijks bemoeit met tech-
nische zaken. De technische commissie 
stuurt de trainers bij de senioren aan en 
het hoofd opleiding, Gerard Wolters, is 
verantwoordelijk voor de opleiding en 
vorming van de jeugd. “We betalen onze 
selectietrainers goed, dus we verwach-
ten ook vooruitgang en resultaten. Dat 
staat voorop. Lopende het seizoen be-
moei ik me niet met voetbaltechnische 
zaken”. 

Dat neemt niet weg dat hij gek van 
voetbal is. Hij is vaak de hele zaterdag 
en zondag langs de lijnen te vinden. “Ik 
houd van technisch goed verzorgd en 
aanvallend voetbal. Ik zou graag willen 
dat Longa in de toekomst een eigen voet-
balidentiteit krijgt, zodat alle elftallen 
op dezelfde wijze spelen”.  

Bouwen aan de toekomst
Om de huidige status van Longa te ka-
rakteriseren eerst even kort de samen-
stelling van het aantal leden: 880 leden, 
waarvan 600 jeugd, 220 senioren en 60 
steunende leden. De enorme aanwas 
van jeugdleden heeft voor de organisa-
tie van de club grote gevolgen. Kortes: 
“Alle teams moeten goed uitgerust aan 
het seizoen kunnen beginnen. Ieder jaar 
zijn ongeveer 175 leiders en trainers 
nodig om de jeugd te begeleiden. Veel 
geld gaat uit naar nieuwe materialen, 
zoals ballen. De 54 elftallen bij de jeugd 
en gehandicapten vergen veel bestuur-
lijk werk en de druk op het 9-koppige 
jeugdbestuur is dan ook groot. Maar bij 

Tekkels

• Jurre Gerritsen ver-

telde in de aanloop 

naar het Marveld-

toernooi als speler 

van het Grolteam, 

in een interview 

met dé Weekkrant 

Groenlo-Lichtenvoor-

de, dat volgens hem 

Manchester United 

wel te pakken moest 

zijn. Manchester had 

waarschijnlijk zijn 

spionnen al op tijd 

in Groenlo, die de 

bewuste uitspraak al 

overgebracht hadden 

in het Engelse kamp, 

getuige de uitslag 

van Grol - Manchester 

United; 0-8 !!!

• Hidde Bos zegt tegen 

Wim Meuleman. ,,Wat 

heb ik gehoord Wim. 

Ben jij volgend jaar 

geen leider meer 

van ons?” Antwoordt 

Wim: ,,Maar dat was 

ik dit jaar ook al niet,” 

waarop hij Wim heel 

verbaasd aankijkt en 

het ergens in Keulen 

hoorde donderen. Het 

was hem schijnbaar 

nog niet opgevallen.
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Onze vlag
Berlijn is een stad die nog duidelijk 

zichtbaar bol staat van markante keer-

punten van de recente geschiedenis. 

Overal waar je ook rondloopt, zie je 

hier de tekenen nog van. Wat dat be-

treft zou ik wel meerdere columns over 

deze stad kunnen vullen. Tijdens mijn 

wandeling door de stad belandde ik bij: 

“Checkpoint Charlie”, de wereldberoem-

de voormalige grensovergang tussen 

Oost en West. De voormalige scheids-

lijn tussen democratie en communis-

me. Onvoorstelbaar dat deze scheids-

lijn zolang heeft moeten bestaan. Met 

onze club hebben we dit jaar ook con-

stant voor een grensovergang gestaan, 

bedacht ik me ter plekke. Hetzij een 

grensovergang van een heel andere 

aard, namelijk de scheidslijn tussen de 

3e klasse en de 2e klasse. Uiteindelijk 

zijn we de grens naar de 2e klasse niet 

overgegaan. Ik kan mij voorstellen dat 

dit voor de 1e selectie een teleurstel-

ling is. Als man van de zijlijn kijk ik 

hier toch wat anders tegenaan. Aan het 

einde van het vorige seizoen stopte een 

aantal niet onbelangrijke spelers bij 

de selectie. Als je dan het seizoen erop 

meedoet voor het kampioenschap en 

ook nog een periodetitel hebt gehaald, 

dan heb je het als selectie in mijn ogen 

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

heeft na de oorlogen en door de muur. Er vindt een constan-

te vernieuwing plaats. Waar ook een constante vernieuwing 

plaatsvindt, is bij ons eigen Marveld-toernooi. Ieder jaar weer 

weet de organisatie verrassingen in het deelnemersveld uit 

de hoge hoed te toveren. Het toernooi is ieder jaar strak geor-

ganiseerd en is een visitekaartje voor de s.v. “Grol” en de hele 

Grol(se) gemeenschap. Het zet je internationaal op de kaart. 

Zo’n toernooi is natuurlijk alleen maar mogelijk door de vele 

sponsoren en vrijwilligers. Deze sponsoren en vrijwilligers 

bepalen samen het gastvrije gezicht van het Marveld-toer-

nooi. Het Marveld-toernooi is uitgegroeid tot een niet meer 

weg te denken evenement in Groenlo. Met misschien nog wel 

een keer een finale tussen Bayern-München en Schalke’04, net 

zoals een paar weken geleden in Berlijn om de Duitse Beker. 

Ach, je weet het maar nooit. Wat ik wel weet, is dat Berlijn een 

veel te grote en indrukwekkende stad is om in één column te 

beschrijven. Ik kom hier zeker nog een keer terug met onze 

verenigingsvlag. Ik ga nu genieten van een welverdiende zo-

mervakantie. Ik kan u dit ook aanraden. Ik wens u allen een 

hele fijne vakantie toe, waarbij er hopelijk veel gesproeid 

moet worden op het Grolveld. Tot volgend seizoen.

klasse gedaan. Uit het meedoen om het 

kampioenschap en het behalen van een 

periodetitel blijkt nog iets. Er is dit sei-

zoen nieuw talent opgestaan die de fak-

kel hebben overgenomen van de oude 

garde. Hier mogen wij als s.v. “Grol” 

trots op zijn. Hoe vaak zie je niet bij ver-

enigingen dat er de klad in het 1e elftal 

komt, als er een paar spelers van het 1e 

elftal stoppen. Ze bungelen het seizoen 

erop ergens onderaan in de competitie 

of ze degraderen. Zo zie je maar weer 

hoe belangrijk het is dat onze club er 

altijd voor heeft gekozen om te investe-

ren in de jeugdopleiding in plaats van 

vergoedingen te betalen voor 1e elftal 

spelers. Het is nog steeds een geweldi-

ge eer als je in Grol 1 mag voetballen. 

Jongens, het was in alle opzichten een 

mooi seizoen. Ook verheug ik mij al 

op het volgende seizoen. Dit wordt een 

prachtig seizoen met vele streekderby’s. 

Ik weet zeker dat Herman Oosterholt 

het komende seizoen weer twee keer de 

wortelen uit zijn zondagse soep zal ha-

len. Na deze laatste gedachte besloot ik 

mijn wandeling te vervolgen. Berlijn is 

een stad die constant in beweging is. Je 

stuit op de ene bouwput na de andere. 

Men is druk bezig de stad een gezicht 

te geven. Een gezicht dat het verloren 

Tijdens het gezellig samenzijn met de jeugdleiders na afloop van de 

,Afsluiting van het seizoen van de jeugd’, in ons eigen clubhuis, zag 

onze beunhaasfotograaf twee heren smakelijk etend, lachend en pra-

tend aan de bar, onder het genot van. Het betreft hier de jeugdlei-

ders en voormalige buurjongens Koen Wissink (links) en Peter Legro 

(rechts), zonen van een ambachtelijke bakker en een legendarisch 

groenteboer. De een (Koen) nam het stokje van zijn vader over, de 

ander praat slecht mondjesmaat over groenten, hoewel. Hij wil da-

mes na een toiletbezoek nog wel eens vragen of ze de krop sla even 

uitgeschud hebben, wat nog wel eens voor de nodige hilariteit wil 

zorgen. Verder weinig over het vakgebied van zijn vader. Beiden haal-

den herinneringen op aan hun oude buurt. Ze hadden er zichtbaar en 

hoorbaar plezier in. Het was op een dermate laat tijdstip dat de tek-

sten van met name het rechtse heerschap die uitgesproken werden 

niet allen even geschikt voor publicatie zijn. Het enige dat verstaan 

was, was; ,,Aaah, bij’t leev’n!!!!!.” Maar gezellig hadden ze het.

Oude (buur) jongens krentenbrood
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