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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Dit is ‘m dan... Het 100e clubblad van de s.v.“Grol”, in de 

huidige vorm. Reeds 25 jaar lang ploft hij vier maal per 

jaar op een ieders deurmat. Niet precies aan het eind van 

ieders kwartaal, zoals we eigenlijk plannen. Dat stellen we 

zelf regelmatig bij, want soms komt het nu eenmaal zo uit 

dat we een bepaalde activiteit nog graag mee willen pikken 

in het eerstvolgende clubblad. Heel soms komt het voor dat 

onverhoopte omstandigheden zich voor doen, dat uw eigen 

cluborgaan iets later verschijnt. Ondanks dat een clubblad 

maar eens per 3 maand verschijnt worden hiervoor bergen 

werk verzet door vrijwilligers, die veelal op meerdere 

terreinen actief zijn, zowel binnen als buiten s.v.“Grol”. Dat 

vele vrijwilligerswerk, waar dan ook, wordt immers altijd 

gedaan door maar een beperkt aantal mensen. Je komt toch 

altijd de zelfde gezichten tegen als er iets georganiseerd 

of uitgevoerd wordt. Het zij zo. Er zijn vele verenigingen 

die hun neus misschien ophalen voor 100 clubbladen. Zij 

verschijnen misschien wel elke maand. Hulde hiervoor. Toch 

is het wel bijzonder wat we binnen s.v.“Grol” presteren met 

ons clubblad. Het clubblad wordt al sinds zijn eerste editie 

geroemd om zijn uitvoering, Grolwaardig. Niet zomaar iets 

doen, maar goed, je onderscheiden. Absoluut een verdienste 

van de initiatiefnemers en mensen van het eerste uur en dan 

bedoel ik met name Theo Huijskes. Dit is een perfectionist, 

zoals u allen weet. Nadat het clubblad enkele jaren draaide 

onder zijn leiding is er in deze geest voortgeborduurd op 

hetgeen er lag; Een goede basis... En natuurlijk de juiste 

mensen, die met veel enthousiasme werken aan dit onmisbare 

Grol-medium. Verhalen schrijven is maar een deeltje waarop 

het clubblad beoordeeld wordt. De lay-out bepaalt voor een 

groot deel de uitstraling. Dit is al enkele jaren de verdienste 

van John Ligtenberg.  Pas in het laatste stadium mag hij er 

wat van maken. Geweldig gewoon, en altijd met die tijdsdruk. 

Een compliment is hier zeker op zijn plaats. We hopen dat 

het clubblad dat uitstraalt zoals wij het voor onze lezers 

samenstellen en dat je na het lezen misschien wel denkt; 

vindt het heerlijk om bij deze club te horen, op welke wijze 

dan ook. Ja, dan dit speciale nummer. Vaak hebben we er 

over gesproken. We besloten op zich niet veel af te wijken van 

hetgeen u gewend bent, maar dan toch anders. Voormalige 

redacteuren werden benaderd om nog weer eens in de pen 

te klimmen voor deze editie. Allen enthousiast. Zoals Fardau 

Wagenaar, waar ik zelf regelmatig stukken mee schreef, een 

feestje gewoon. Tegenwoordig werkend op de sportredactie 

van Dagblad Tubantia. Wat te denken van Henk Wolters en 

Bert Oesterholt, die nog eenmaal in de huid kruipen van hun 

alter ego’s ,Barend en van Dorp’. Dan, wie herinnert zich niet 

de columns van ,d’n Tukker’. Hij werd via via opgespoord 

en deed een bijdrage. Verder iemand die jarenlang de grote 

man, de motor, van dit clubblad was, Ronald Porskamp. Ook 

Richard Koster met zijn humoristische pennenstreken, en 

Ferry Broshuis die de Grol over een kwart eeuw belicht. Maar 

ook een wandeling door 99 reeds verschenen clubbladen, met 

opmerkelijke uitspraken en tekkels. Omdat het toch bijzonder 

moest zijn deze uitgave, vonden we een presentje op zijn 

plaats, doormiddel van de cd ,Groenlose jongens’, waarop 

28 D’n Tukker

29  Kampioenen

30 25 jaar uitspraken

35 Sinterklaas

36 Clubblad bezorgers

40 Zo vader, zo zoon...

44 Column Richard Koster

45 Speler van het kwartaal

46 Onze Vlag

onze eigen clubliederen van het vinyl over werden gezet op 

het reeds jarenlang ingeburgerde zilveren schijfje. Nu kunnen 

we het weer eens draaien en het hoort toch bij een stukje ,Grol-

opvoeding’. Alles hierover kunt u lezen in het verhaal in dit 

clubblad. We zijn trots op dit extra dikke nummer, met de cd, 

hopelijk u ook, want daar doen we het uiteindelijk voor. Veel 

lees- en luisterplezier.  

Verder wil ik u namens de volledige redactie alles wat maar 

wenselijk is, toewensen in het nieuwe jaar.

Namens de redactie

Henri Walterbos, Hoofdredacteur 
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[ H e n k  W o l t e r s  e n  B e r t  O e s t e r h o l t ]

De Schutjes: Henk Barend en Bert van Dorp
In maart 1998 afscheid genomen. In oktober 1998 teruggekeerd voor een eenmalig interview. Het was de bedoeling dat het bij deze ene keer zou blijven. 

Wij wilden namelijk waken voor het zgn. ‘Heintje Davids-effect’. Toch komen we nog eenmaal terug en we kunnen niet garanderen dat het bij deze ene 

keer blijft. Het is niet zo dat we gekozen hebben voor het grote geld zoals Barend en van Dorp bij Talpa gedaan hebben. In het kader van het 25-jarig 

bestaan van het clubblad is ons gevraagd een bijdrage te leveren en hier willen we graag aan voldoen.Voor deze bijdrage kwamen we al snel bij een aantal 

enthousiaste Grolleden terecht, die toevallig ook nog één familie zijn. Bovendien kennen we de familie niet alleen van het Grolveld, maar ook op een 

andere manier. Lekker makkelijk zul je denken, maar dit maakt het misschien wel moeilijker. We hebben het hier over de familie Schut.

Bij Grol zal praktisch iedereen de fami-

lie Schut wel kennen. De Schutjesclan 

bestaat uit vier personen. Jan is de “pa-

ter familias” van het gezin, maar op het 

voetbalveld rustig en bescheiden aanwe-

zig. Blijkbaar mag hij niet bij de rest van 

de familie staan, want hij staat in zijn 

eentje of met weinigen altijd achter het 

doel van de tegenstander. 

Hannie en Marieke zijn echter veel na-

drukkelijker en enthousiast op alle hoe-

ken van het veld aanwezig, maar lang 

niet altijd bij elkaar. Het is ons niet dui-

delijk of ze wel een vaste plek hebben. 

Wouter is tegenwoordig vaak helemaal 

niet op het voetbalveld te vinden (o.a. 

vanwege zijn werk bij Marveld) en lijkt 

na het beëindigen van zijn voetbalcar-

rière een mooi-weer-kijker te zijn. 

Rest natuurlijk de vraag waarom ze 

bijna nooit bij elkaar te vinden zijn op 

het voetbalveld. Hebben ze een hekel aan 

elkaar, schamen ze zich voor elkaar of 

zien ze elkaar al zo vaak dat ze op elkaar 

uitgekeken zijn?

Jan: “Dit gebeurt niet bewust. Ons valt 

het niet eens meer op. Zo zijn we. Soms 

fietsen we zelfs achter elkaar aan naar 

het voetbalveld zonder dat we het in de 

gaten hebben. En bij uitwedstrijden is 

het soms helemaal een lachertje, omdat 

we allemaal een verschillende routeplan-

ner hanteren, waardoor we nog wel eens 

verdwalen en dan niet op tijd voor de 

wedstrijd zijn.”

Hannie: “Ik sta meestal bij de vrouwen 

van de VSVG. Dat is meer een sociaal 

gebeuren waar het nieuws van de week 

wordt uitgewisseld. Als ik echt voetbal-

len wil kijken, ga ik bij Jan staan. Het valt 

mij op dat sowieso bij de Grol vaste club-

jes bij elkaar staan.”

Marieke: “Ik sta meestal bij ‘de harde 

kern’ bij de cornervlag.” En Wouter: “Ik 

sta altijd bij de kameraden.” Dat ver-

klaart dus alles.

Jan
Is 57 jaar oud en werkzaam als ambte-

naar bij de gemeente Groenlo. Hij heeft 

vele jaren gevoetbald bij Eibergen. Na de 

verhuizing naar Groenlo, kwam hij bij 

Grol terecht in het zgn. ‘onderwiezerself-

tal’ onder leiding van de legendarische 

coach Eedjen Hoijtink. Een team, dat 

enigszins elitair was, maar ook een team 

met een eigen biertje en denkend vermogen, 

maar dan wel buiten het veld. Als rechtsbui-

ten, die niet veel scoorde, maar wel regelma-

tig een goede assist gaf, kennen wij hem be-

ter van het OVP-team (Overheidspersoneel). 

Dit is een bedrijfsvoetbalteam dat binnen de 

grenzen van Groenlo destijds toch wel enige 
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naamsbekendheid had opgebouwd (mede 

door het meespelen van Barend en van 

Dorp zelf) en in dat team heeft Jan volgens 

ons zijn voetbalhoogtijdagen beleefd. Na de 

geboorte van Wouter was de voetbalzin ver-

dwenen en gingen de voetbalschoenen in de 

vuilniszak. We gaan er vanuit dat Wouter 

hierbij geen blaam treft.

Daarna heeft Jan ook nog enige tijd geten-

nist, maar velen in Groenlo zullen hem 

vooral kennen vanwege zijn fanatieke 

hardlopen door de veste en daarbuiten, met 

zijn eigen specifieke, een beetje sjokkend 

loopje.

Door het voetballen van Wouter in de jeugd, zijn Jan en Hannie 

zich destijds meer gaan interesseren voor Grol en werden ze 

langzamerhand supporter van Grol 1. En fervent supporter, dat 

zijn ze. Bij uit- en thuiswedstrijden van Grol 1 zijn ze niet meer 

weg te denken. Waren ze lid van de supportersclub, dan waren 

ze ons inziens allang supersupporter geworden.

Regelmatig verschijnen er van hem ook stukken in het club-

blad. Hij doet dit als gastschrijver. En omdat hij het zo’n mooi 

blad vindt, is hij ook bezorger van het clubblad. Dat het club-

blad niet altijd op tijd verschijnt, is daarbij niet aan hem te 

wijten, want hij wordt door de familie omschreven als een 

enigszins ongeduldige stresskip, die alles op tijd en tot in de 

puntjes verzorgd wil hebben. Grote passie van Jan is natuurlijk 

de VSVG (Vrienden van de s.v. “Grol”). Deze amateurclub met 

professionele inslag ondersteunt de Grol 

al sinds 1989 financieel en materieel en 

is vooral bekend door de fancy fairs. Jan 

is al sinds het begin secretaris en insiders 

weten maar al te goed dat hiervoor ber-

gen werk verzet moeten worden om alles 

rond te krijgen. Daarbij dient voor deze 

stichting ook de nodige administratieve 

rompslomp verwerkt te worden, bv. jaar-

verslagen, financiële verslagen etc.

Omdat Jan nu gedeeltelijk met de VUT 

(FPU) is, vragen wij hem uiteraard of het 

zgn. woensdagmiddagclubje niets voor 

hem is. Jan: “Alleen als er administra-

tieve dingen zouden moeten gebeuren. 

Mijn capaciteiten liggen echter bepaald 

niet op het technische vlak. Ik kan nog 

geen lamp verwisselen, laat staan een 

gat in de muur boren. Het enige waar 

ik de boormachine voor gebruik, is het 

opdraaien van de poten van de caravan 

en ook dat wil ik nog wel eens vergeten. 

Met als gevolg dat ik begin weg te rijden 

met uitgedraaide poten van de caravan 

en bij het eerste knarsen over het asfalt 

dan maar gauw weer stop. Gelukkig laat 

ik Hannie dat steeds meer controleren 

om narigheid te voorkomen.” Conclusie: 

Niet echt geschikt voor de woensdagmid-

dagclub.

 

Uiteraard ondergaat Jan ook nog de 

roemruchte vragen van Barend en van 

Dorp.

 
1 Een zondag zonder voetbal, is als een   
 dag zonder Hannie?   Ja
2 Ton Sprenkeler kon de keeper van 
 de tegenstander binnen een kwartier
 “suf lullen”?   Ja
3 Behoort de VSVG bij de grote familie   
 van de s.v. “Grol”?   Ja 
4 Met de benoeming van burgemeester   
 Henk Heijman heeft de s.v. “Grol” 
 binnen 2 jaar een kunstgrasveld?   Nee
5 Je hebt liever dat Grol 1 promoveert   
 i.p.v. dat Eibergen 1 degradeert?   Ja 

Wil jij nog ergens op terugkomen?
Jan: “Een toelichting op vraag 4. Ik vind 

niet omdat Longa ’30 een kunstgrasveld 

heeft Grol dit ook moet hebben. Bovendien 

ben ik geen voorstander van kunstgras.”
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Historische 
Grol-Tekkels:

In 1982 deed het 

fenomeen Grol-tek-

kel zijn intrede. Niet 

meer weg te denken 

inmiddels. Onmisbaar. 

Heeft u tekkels, schrijf 

ze op en deponeer ze 

in het speciaal daarvoor 

bestemde, door Jos 

Lensink, fraai gemaakte 

kastje dat sinds kort in 

de kantine hangt.

De allereerste Groltek-

kel stond in clubblad 3 

van 1982, oftewel het 

6e nummer.

Dit was de allereerste 

Grol-tekkel, gebaseerd, 

weet onze hoofdredac-

teur nog, op de laatste 

plek van s.v.”Grol” bij 

het bloemencorso; 

“De voor het bloemen-

corso gemaakte taart 

was niet te vreten.” 

1983: “Volgens 
de echtgenotes 
van Harrie Emaus 
en Tonnie Pors-
kamp duurt een 
wedstrijd van 
Grol veel langer 
dan een wed-
strijd op tv.” 

1984: Frans 
Kooiker tegen 
Tonnie Hartman 
nadat hij voor 
de eerste maal 
zijn gebit ge-
zien had; “Jun-
gen, komm bald 
wieder.”

Hannie
Ook Hannie – 53 jaar - is dus een zeer 

trouwe supporter van de s.v.“Grol”. Ge-

dreven kan ze vertellen hoe ze elke zon-

dag “heerlijk” samen naar het voetbal 

gaan, of het nu een uit- of thuiswedstrijd 

is. Bij de meeste families gaat het initi-

atief, om naar een voetbalwedstrijd te 

gaan, uit van de man. Echter niet bij de 

familie Schut; Jan gaat met Hannie mee! 

Hannie – in het dagelijkse leven admi-

nistratief medewerkster bij TBS kliniek 

Oldenkotte in Rekken – heeft vroeger 

ook zelf nog gevoetbald, bij Sportclub Ei-

bergen. Er waren enkele meiden zwanger 

en Hannie werd gevraagd. De prille car-

rière heeft overigens nog geen volledig 

seizoen doorstaan. Ze herinnert zich nog 

wel, dat ze ooit een goal heeft gemaakt in 

de mist. Echter, niemand anders heeft dit 

ooit kunnen beamen. De waarheid over 

dit verhaal hult zich nu nog in nevelen.

Hun trouw aan de s.v.“Grol” lieten Jan en 

Hannie wel heel goed blijken, toen ze de 

moeite namen om de resterende 7 minu-

ten van de uitwedstrijd tegen Bon Boys te 

bezoeken. “Juist op dat soort momenten, 

als de jongens je nodig hebben, moet 

je laten zien dat je een echte supporter 

bent”, aldus Hannie. Een logische conclu-

sie, maar ook één die respect afdwingt!

Overigens heeft Bon Boys bij Hannie een 

speciaal – zij het negatieve – plaats afge-

dwongen. Aan deze vereniging dankt zij 

haar bijnaam “Hooligan Hannie”. Ver-

klaar je nader. Hannie: “Vijf jaar geleden 

moest Grol tegen Bon Boys. Grol stond 

achter met 1-0. Op de tribune zaten veel 

irritante supporters van Bon Boys. De 

spelers van Bon Boys deden voortdurend 

alsof ze geblesseerd waren. Na weer een 

vermeende blessure liet de scheidsrech-

ter doorspelen en maakte s.v. “Grol” ge-

lijk en werd periodekampioen. Ik beet 

toen de supporters op de tribune toe: 

Dat krie’j met dat volk wat alsmoar op de 

grond lig!! Dit werd mij niet in dank af-

genomen en na de wedstrijd werd ik vol-

ledig ingesloten door supporters van Bon 

Boys. Jan zat inmiddels al in de kantine 

voor de VSVG. Ik was doodsbenauwd en 

heb van schrik om me heen geslagen en 

geschopt totdat ik bevrijd was uit die be-

narde situatie. Overigens heb ik dat jaar 

de uitwedstrijd bij Bon Boys voorzichtig-

heidshalve maar laten lopen”.

Bij de fancy fairs van de VSVG is Hannie 

ook een vaste waarde. Hannie: “De prij-

zen die we momenteel bij de fancy fairs 

hebben, zijn van hoge kwaliteit. In het 

begin bakten wij zelf de appeltaarten, 

die als hoofdprijs de deur uitgingen. Nu 

praten we over fietsen, halve varkens, 

boormachines, enz.” Hannie houdt zich 

vooral bezig met de verkoop van loten. 

Vooraf wordt thuis al van alles klaarge-

stoomd.

Ook Hannie ontkomt niet aan enkele 

vragen van Barend en van Dorp.

1 Jullie staan nooit bij elkaar op het 
 voetbalveld. Verder alles goed?   Ja
2 Op de opbrengst van de activiteiten   
 van de VSVG zou menig 
 middenstander jaloers zijn?   Ja
3 Vind jij Jan ook zo’n zielig hoopje 
 mens achter de goal?   Nee
4 Zul je dat geschreeuw van Gerard Bos  
 ook zo missen na dit seizoen?   Ja
5 Vind je het ook zo kinderachtig van   
 Hemmie Oolthuis?   Ja  

Wil je nog ergens op terugkomen?
Hannie: “Ik wil graag terugkomen op 

vraag 5. Het ligt natuurlijk niet alleen 

aan Hemmie Oolthuis, maar vermoede-

lijk aan beide partijen. Betere communi-

catie had veel kunnen voorkomen.”

Marieke
Is 31 jaar oud, helaas geboren in Bor-

culo, maar onderhand een echte Grolse. 

Ze is werkzaam als rapporteur in Jonge-

renhuis “Harreveld”. Velen kennen haar 

natuurlijk als partner van Mus. Daarom 

is ze regelmatig supporter van Grol 9. Je 

weet wel, dat team dat zo moeilijk uit 

elkaar te houden is, omdat ze allemaal 

hetzelfde rugnummer dragen (10). 

Marieke heeft vroeger nog een blauwe 

maandag aan schoolvoetbal gedaan.  

Ze is door haar ouders destijds in Eiber-

gen al in de kinderwagen meegenomen 

naar het voetbalveld. Je kunt dan ook wel 

zeggen dat het voetbal haar letterlijk met 

de paplepel is ingegoten. Gelukkig ook 

nog andere dingen.

Op het voetbalveld van Grol zal iedere 

supporter haar stem uit duizenden her-

kennen. Ze is immers jaren de stem van 

de s.v. “Grol” als omroepster/ladyspeaker 

(of welke naam er ook in het beleidsplan 

staat) tijdens thuiswedstrijden geweest. 

Vermaard is haar stemgeluid bij een goal 

van Micheeeeel Hoffmaaaaaaaaaannn. 

Helaas heeft ze hierbij ook wel eens ver-

gissingen gemaakt of is voor ‘schut’ (hoe 

kan het ook anders) gezet. Op 1 april had 

ze immers tijdens een wedstrijd de doel-

puntenmaker niet gezien en werd dood-

leuk een verkeerde naam doorgegeven. 

Ze heeft ook enkele jaren in de organi-

satie / het begeleidingsteam van het E/F 

kamp gezeten. Een zware maar dankbare 

opgave, waarbij zij voor de kinderen, o.a. 

die heimwee hadden, een echte moeder-

figuur was. Een mooie tijd.

Ze is momenteel eindredactrice van het 

clubblad. Vrijwilligerswerk dus. Marieke 

vindt echter dat vrijwilligerswerk niet 

vrijblijvend is. Ook enige discipline is 

daarbij op zijn plaats. Ze is het daarbij 

ook niet eens met de Grolse gewoonte dat 

het clubblad steevast te laat verschijnt.

Helaas kunnen wij als oud-redactieleden 

zeggen dat dit altijd al zo is geweest is en 

het vermoedelijk ook altijd zo zal blijven. 

Waarmee echter niet gezegd is, dat het 
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juist is. Hopelijk komt het Kerstnummer/

Jubileumnummer wel op tijd.

Zij is bij het clubblad helemaal in haar 

element. Haar liefde voor taal (die ze van 

haar vader heeft meegekregen) en per-

fectionisme komen hierbij volledig tot 

uiting. Tijdproblemen spelen haar soms 

wel parten. Vriend en vijand moeten 

natuurlijk bekennen dat s.v. “Grol” een 

mooi en inhoudelijk goed clubbad heeft, 

waarop men trots mag wezen.

Als lid van de supportersclub is zij (en 

niet haar ouders: jammer, geen lid) in 

voetbalseizoen 1999-2000 uitgeroepen 

tot Supersupporter. Ze heeft dat als een 

hele eer, maar ook als een emotioneel 

moment ervaren. Emotioneel ook, omdat 

haar ouders destijds op vakantie waren 

in Jersey om Wouter daar op te zoeken en 

zij niet bij deze uitverkiezing aanwezig 

waren. Hun aanwezigheid had het feest 

helemaal compleet gemaakt.

Marieke is, samen met Stephan Meer-

mann, begonnen als leidster van een D-

elftal. “Alleen het vlaggen van mij was 

dramatisch. Ik was meer bezig met de 

supporters van de tegenpartij dan met 

vlaggen”, aldus Marieke.

Samen met haar vader is ze ook nog een 

jaar trainer/leider geweest van het F-elf-

tal.Marieke hierover: “Een mooi, maar 

druk jaar. Mijn vader en ik vulden elkaar 

goed aan. Mooi was de alternatieve bier-

route, de zogenaamde ranjaroute, die we 

voor de F-jes hadden georganiseerd. Toen 

heb ik ook nog de JVSL (Jeugd Voetbal 

Spel Leider) cursus gevolgd, waarbij het 

onderdeel balhooghouden niet echt een 

succes was. Helaas zijn we vanwege tijd-

gebrek gestopt als jeugdleider, maar wie 

weet in de toekomst.......”

Jan heeft hier nog andere herinneringen 

aan en heeft ervaren dat het jeugdleider-

schap tig jaren geleden makkelijker was 

dan nu en de jeugd veel mondiger is ge-

worden. Getuige het feit dat een F-je bij 

de eerste training aan hem vroeg: “Ben jij 

de nieuwe trainer? Nou, dan krijg je een 

moeilijke groep tegenover je.” Of bij een 

andere training toen Jan net geholpen 

was aan spataders en daarom steunkou-

sen droeg: “Ben jij travestiet?”

Nu is de beurt aan Marieke voor enkele 

netelige kwesties van 

Barend en van Dorp.

1 Is Mus een must?   Ja 
2 Is het clubblad net een schildpad:   
 traag en altied te late?   Ja 

3 Sportpark Den Elshof moet worden   
 omgedoopt tot Party Rent Arena?   Ja 
4 Is Grol vaker met randverschijnselen   
 en minder met voetballen bezig?   Ja 
5 Haalt het clubblad de Kerst 2030?   Ja 

Wil jij nog ergens op terugkomen?
Marieke: “Bij vraag 4 moet vermeld wor-

den dat voetbal het belangrijkste is. Ik 

zou dan ook het aantal commissies in-

perken. Soms is alles een beetje overge-

organiseerd!!”

Wouter

Als laatste is de Benjamin – 26 jaar – van 

het geheel aan de beurt. Wouter heeft de 

hele avond gespannen zitten wachten op 

de vragen die komen gaan.

De hele avond rust; geen telefoon, geen 

sms-jes. Echter, wij hebben de eerste 

vraag nog niet gesteld of – ja hoor – een 

sms-je van zijn vriendin Ingrid.

Wouter is zijn voetbalcarrière begonnen 

bij de F-jes met o.a. Jorrit Bomers, Mark 

Sprenkeler en Mark Reinders. Hij was 

nooit een echt grote voetballer en heeft 

ook nooit in een selectie-elftal gespeeld; 

alleen in – zoals hij dat noemt – “derde-

helft-elftallen”. Bij de senioren heeft hij 

gevoetbald in het 4e en het 9e. Toen hij 

ging studeren aan het MTRO (Middelbaar 

Toeristisch en Recreatief Onderwijs) was 

het eigenlijk snel met zijn voetballoop-

baan gedaan. In 2000 ging hij stage lopen 

op het Britse eiland Jersey. Hierna heeft 

hij nog stage gelopen in de Franse Alpen 

en enkele jaren (seizoenen) gewerkt op 

een camping in Zuid-Frankrijk.

Momenteel is Wouter horecamedewer-

ker bij camping Marveld. Wouter: “Bij 

Marveld bekleed ik een functie, die niet 

direct aansluit op mijn studie, maar ik heb het er ontzettend 

naar mijn zin. Ik ben niet zo’n type als mijn vader, met een 

kantoorbaan van 8 – 5 uur (Wij weten hoe druk zo’n baan is, 

dus kunnen wij ons dat wel voorstellen, red.). Ik ben iemand die 

niet stil kan zitten. Met mijn studie zijn er mogelijkheden tot 

reisleider, gids, host, enz., maar op dit moment heb ik nog geen 

ambitie in die richting.” 

Bij de s.v.“Grol” heeft hij ook al diverse functies bekleed. In de 

periodes dat hij in Nederland verbleef, tussen de stages in, was 

hij jeugdleider. Daarnaast was hij zaalvoetballeider van een elf-

tal van zijn leeftijdgenoten. Ook op de jeugdkampen is Wouter 

actief geweest. Zijn werk laat het niet altijd toe, maar als het 

mogelijk is gaat hij naar uit- en thuiswedstrijden van Grol 1. 

Wouter is supporter van Ajax. Conclusie: Hij heeft dus geen ver-

stand van voetbal! Daarom is de stand in de “Superelf” (156e 

van de 290) ook logisch. De naam van zijn elftal – FC Mes Couil-

les!! - vraagt om verheldering. “Mes couilles” betekent letterlijk 

vertaald “mijn kloten”. Pardon! Het schijnt in Zuid Frankrijk 

normaal te zijn om elkaar zo te begroeten: “Ça va mes couilles” 

(vertaling: gaat het mijn kloten, red.). Nou ja, laten we het er 

maar op houden: Rare jongens die Fransen!!

Tot slot enkele dubieuze vragen van Barend en van Dorp 

aan Wouter.

1 Is de laatste man van Eibergen (een neef, ook Schut 
 genaamd) beter dan die van Grol (Frank Oosterholt)?   Nee
2 Vind jij Ajax belangrijker dan een afspraak voor 
 het clubblad?   Ja
3 Heb jij destijds in Frankrijk de Grol het meeste gemist?   Nee
4 Had Marveld eigenlijk niet de hoofdsponsor van Grol 
 moeten zijn?   Ja
5 Denkt de jeugd minder aan voetbal en 
 meer aan de kantine?   Ja

Wil je nog ergens op terugkomen?
Wouter: “Vraag 3 heb ik eigenlijk niet helemaal juist beant-

woord. In feite had dit “ja” moeten zijn. Ik belde elke zondag-

middag op om te horen wat Grol 1 gemaakt had. Ik heb toen de 

Grol haast nog meer gemist dan de familie.”

Afsluiter
De aanleiding voor deze uitgave is natuurlijk het 25-jarig jubi-

leum van het clubblad. De mening hierover mag natuurlijk niet 

ontbreken. De familie Schut (en dat geldt overigens ook voor de 

schrijvers dezes) is unaniem van mening, dat het clubblad er 

ontzettend professioneel uitziet. 

Zelden zie je zo’n perfect blad bij een andere vereniging. Jan: 

“Tijdens het bezorgen van het blad, merk je ook dat de mensen 

er reikhalzend naar uit zien. Je ziet ze als het ware naar de 

brievenbus rennen.”

Aan alle leuke dingen komt een eind. Ook aan een gezellig 

avondje Schut. Tot in de kleine uurtjes hebben we met elkaar 

gepraat over de s.v. “Grol”. 

Marieke drukte het op het laatst van de avond mooi uit. 

Het gold weliswaar niet voor ons allemaal persoonlijk, maar 

de boodschap was duidelijk: 

“T’is mooi e-wes. Ik goa noar hoes en dan knus met Mus noar 

’t nus. Welterusten.”
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[ T H E O  H U I J S K E S ]

‘Een hoogtepunt was het interview met Johan Cruijff’

Niet alleen omdat wij met z’n al-

len weer een kalenderjaar hebben 

afgesloten, maar ook omdat deze 

(jubileum)uitgave van ons prachtige 

clubblad een bijzondere is, heb ik mede 

op verzoek van hoofdredacteur Henri 

Walterbos, de pen ter hand genomen, 

anders gezegd ben ik achter de pc gaan 

zitten om een bijdrage te leveren voor 

de rubriek ‘Voorzitterstaal’. Laat ik be-

ginnen met u allen namens het voltal-

lige bestuur hartelijk dank te zeggen 

voor uw inzet ten behoeve van de club 

s.v. “Grol”, voor uw inbreng, medewer-

king en enthousiasme in het jaar 2005. 

Of u nu lid bent, supporter, sponsor, 

vrijwilliger of gewoon sympathisant, 

bedankt dat u ‘onze’ s.v. “Grol” een 

warm blauw-wit hart toedraagt! Mede 

namens mijn collega bestuursleden 

wens ik u allen, samen met uw gezin, 

familie en vrienden een sportief en met 

name gezond nieuwjaar. Laten wij met 

z’n allen afspreken om van 2006 een in 

alle opzichten mooi jaar te maken!

In 2005 is binnen onze club op diverse ter-

reinen een goede basis gelegd om de hier-

voor uitgesproken doelstelling voor 2006 

ook inderdaad waar te maken. Op sportief 

oftewel voetbaltechnisch gebied denken 

wij als bestuur in de persoon van André 

Simmelink uit Doetinchem een waardige 

opvolger te hebben aangetrokken voor 

onze straks na vier jaar vertrekkende 

hoofdtrainer Gerard Bos uit Haaksbergen. 

Simmelink is met het diploma Oefen-

meester I in zijn bagage niet alleen theo-

retisch gezien goed onderlegd, hij is ook 

erg ambitieus en is in dat verband erg blij 

dat hij bij onze club een kans krijgt om 

zijn voetbalideeën in praktijk te brengen. 

Ook de invulling van de posities van de 

overige trainers bij zowel de selectieteams 

van de senioren als de junioren krijgt de 

nodige serieuze aandacht. Daarnaast zijn 

wij erg content met de aanstelling van Jos 

Porskamp als technisch coördinator bij 

onze vereniging en dan in het bijzonder 

ten behoeve van de jeugdafdeling. Als 

Grolman in hart en nieren (hij voetbalde 

ondermeer vele jaren in het eerste) kent 

Jos de Grolcultuur als geen ander en heeft 

derhalve niet veel tijd nodig om alle ins 

en outs van ‘de Grol’ te ontdekken om 

daar vervolgens met zijn kennis van za-

ken en praktijkervaring op te kunnen an-

ticiperen. In het voorjaar van 2006 gaan 

wij samen met Jos de eerste maanden eva-

lueren en daarbij bepalen of en op welke 

wijze wij met elkaar doorgaan. Bovendien 

willen wij op korte termijn de vacante 

functie van bestuurslid technische zaken 

gaan invullen. Wij hebben daarvoor enke-

le geschikte kandidaten op het oog, maar 

hebben als bestuur afgesproken hier zeer 

zorgvuldig en doordacht mee om te gaan.

Sedert de gemeentelijke herindeling een 

feit is en wij nu te maken hebben met de 

gemeente Groenlo-Lichtenvoorde, straks 

Oost Gelre, is er of beter gezegd zal er 

het nodige gaan veranderen. Eén van de 

belangrijkste items hierbij is de vaststel-

ling van een nieuw algeheel subsidiebe-

leid, waarbij begrippen als harmonisatie 

en privatisering een zeer belangrijke rol 

gaan spelen. Als voorzitter heb ik al vaker 

gesteld er begrip voor te hebben dat wij 

als nieuwe gemeente in een overgangsfa-

se verkeren, maar dat neemt niet weg dat 

ik erop vertrouw in 2006 de nodige actie, 

lees duidelijkheid van de lokale overheid 

te verwachten. Begin januari heeft ons 

dagelijks bestuur een onderhoud met 

het voltallige college van burgemeester 

en wethouders. In dat gesprek hopen wij 

de eerste concrete afspraken te kunnen 

maken over zaken als verdere samenwer-

king, structurele subsidie, gevolgen priva-

tisering, groot onderhoud sportcomplex, 

onderhouds- en investeringsplan voor de 

lange termijn, aanpak hoofdveld, kunst-

gras e.d. Ik moet u zeggen dat ik er alle 

vertrouwen in heb. Los van het gegeven 

dat wij zonder gemeentelijke (financiële) 

ondersteuning in feite niets meer kunnen 

ondernemen, zullen wij zelf ook niet stil 

gaan zitten. Stilstand betekent immers al-

tijd nog achteruitgang. Intern hopen wij 

met de enthousiaste medewerking van 

diverse vrijwilligersgroeperingen binnen 

de club het nodige te kunnen vernieu-

wen c.q. te kunnen bewerkstelligen. Zo 

beschikken wij dankzij een financiële in-

jectie van de V.S.V.G. begin 2006 over een 

nieuwe geluidsinstallatie op ons sport-

complex, hopen wij mede met sponsoron-

dersteuning op korte termijn de kleedka-

mers 1 en 2 onder de tribune te renoveren 

en tegelijkertijd te moderniseren en streven wij ernaar om de 

totale uitstraling van ons sportpark een verdere facelift te geven. 

Ook hopen wij in 2006 het 1200e lid binnen de vereniging te 

kunnen begroeten. Wat dit laatste betreft, reken ik op uw aller 

medewerking!

En dan het jubileum van dit prachtige clubblad. Het is een fe-

licitatie en tegelijkertijd een groot compliment waard dat een 

groepje enthousiaste vrijwilligers al 25 jaar achtereen dit profes-

sioneel opgezette bulletin gevuld en verspreid weet te krijgen. Ik 

wil Henri (Wally!) Walterbos en zijn mensen daarmee van harte 

gelukwensen. Als initiatiefnemer van dit verenigingsorgaan heb 

ik ruim 25 jaar geleden aan de wieg gestaan van het blad. Des-

tijds als tweede voorzitter binnen het bestuur was ik ondermeer 

belast met de pr van de vereniging en dan in de ruimste zin van 

het woord. De eerste clubbladcommissie bestond in de beginja-

ren zeventig naast mijn persoontje uit Ferry Froeling, Jan Laar-

huis, Hennie Mensink, Ronald Porskamp, Gerard Hoenderboom, 

Gerry van Dongeren en Jos Lensink. Met erg veel plezier kijk ik 

terug op die tijd en een en ander zeker wat betreft de geweldige 

samenwerking met lay out-man wijlen Gerard Hoenderboom. 

Want vergeet niet dat het destijds, zonder alle hedendaagse 

digitale en andere technische mogelijkheden, een gigantische 

klus was om het clubblad in elkaar te zetten. Van de eerste 5 jaar, 

waarin ik verantwoordelijk was voor de eindredactie, staan mij 

nog diverse hoogte-, maar ook dieptepunten bij. Teveel om op 

te noemen. In het kader van dit clubbladjubileum wil ik u als 

lezer één hoogtepunt niet onthouden en dat was mijn telefoni-

sche interview met de beste Nederlandse voetballer aller tijden: 

Johan Cruijff. En dat voor ons eigen ‘Grol’- clubblad. Echt een 

geweldige ervaring!

Iedereen nogmaals alle goeds toegewenst en al onze actieve 

leden binnen de lijnen erg veel succes in de tweede helft van 

de voetbalcompetitie 2005-2006.
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‘Wat ik me afvraag, heeft Groenlo 
wel een topsportmentaliteit?’
Erik ten Hag over bescheidenheid, talent en sociale binding

[ FA R D A U  W A G E N A A R ]

Hij speelde jarenlang in het eerste elftal van FC Twente, de laatste jaren zelfs als aanvoerder. Inmiddels is Erik ten Hag bekend als hoofd van de 

jeugdopleiding van FC Twente/Heracles. Bij zijn jaarlijkse bezoekjes aan het Marveldtoernooi leerde hij s.v. “Grol” kennen. De grote vraag: Waarom 

spelen er nooit jongens uit Groenlo in Enschede?

- Hoe kan het toch dat er vrijwel nooit 
jongens van s.v. “Grol” bij de jeugd van 
FC Twente/Heracles spelen? 
Ten Hag: “Ik denk dat het toeval is. Als 

Grol een goede speler heeft, zullen wij er 

alles aan doen om hem binnen te halen. 

We scouten zestig kilometer rondom Hen-

gelo, Enschede en Almelo. Ons scouting-

gebied telt 181 clubs en dan heb ik het al-

leen over Nederland, niet over het Duitse 

grensgebied. We hebben vaste scouts bij 

elke club. Bij Grol komt zeker zeven tot 

tien keer per jaar iemand van ons langs. 

Als er een opvallende speler is, weten wij 

het. Er is pas nog een speler van Grol op 

stage geweest. Dat was een goeie voetbal-

ler, maar hij heeft het net niet gehaald”.

- Maar hoe komt het dan dat er zo 
weinig jongens uitgenodigd worden? 
Kunnen Grollenaren niet voetballen?
“Dat is absoluut niet aan de orde. Wij heb-

ben een heel goede indruk van de club. 

Het Marveldtoernooi is een toptoernooi 

in Europa, dat zegt wel wat. Grol is goed 

georganiseerd, doet veel aan breedtevoet-

bal en activiteiten er omheen. En ja, ik 

denk dat de club ook een gezonde visie 

op prestatievoetbal heeft. Alleen het eer-

ste team... dat speelt al jaren in de derde 

klasse toch? Voor zo’n grote club als Grol 

vind ik dat wel laag. Ik kan me voorstellen 

dat de tweede klasse toch minimaal haal-

baar moet zijn. Wat ik me afvraag, heeft 

Groenlo wel een topsportmentaliteit?”

- Eh tja, wat is een topsportmentaliteit?
“Nou, dat je er helemaal voor wilt gaan en 

ten koste van alles de beste wilt zijn. Dat 

je er veel dingen voor laat en bijvoorbeeld 

niet op stap gaat met je vrienden. Groenlo 

is toch vergelijkbaar met Oldenzaal, waar 

ik woon. Bourgondisch en met een grote 

sociale binding...”

- Ja...
“Dat kan een grote rol spelen. De mentali-

teit is anders: we willen genieten van het 

leven. Leuke dingen doen, samen gezellig 

een biertje drinken. Dat kan niet als je he-

lemaal voor de top wilt gaan”.

- En wat kunnen we er aan doen, 
behalve niet meer in de kantine blijven 
hangen?
“Heel veel trainen. Elke dag, hoe jonger je 

begint, hoe beter. Ik voetbalde vroeger al-

tijd en overal. Samen met een vriend legde 

ik hele parkoersen af, een een-tweetje met 

de muur, het klimrek ‘uitspelen’ en we 

mochten met de grote jongens meedoen, 

daar word je ook beter van”.

- Wat opvalt is dat er sowieso weinig 
jongens uit de Achterhoek bij FC Twen-
te/Heracles spelen. De enige die de 
laatste twintig jaar is doorgebroken in 
Enschede is Sander Boschker. 
Heb je daar een verklaring voor? 
“Achterhoekers zijn over het algemeen 

nog bescheidener dan Tukkers. Ze heb-

ben weinig overtuiging en dan wordt het 

moeilijk om die extra stap te maken. Ter-

wijl er zeker veel talent is. Rinus Michels 

zei ooit: “Voetbal is de meest beschaafde 

vorm van oorlog”. Een Oosterling zou 

meer overlevingsdrang moeten hebben, 

maar in plaats daarvan laten ze zich te 

vaak aftroeven. Maar het kan wel hoor, we 

hebben toch drie jongens uit Aalten, twee 

uit Winterswijk en eentje uit Zieuwent. 

Zij hebben het in zich om betaald voetbal 

te halen”.

- Je vist in dezelfde vijver als De Graaf-
schap, levert dat wel eens problemen 
op?
“Dat jochie uit Zieuwent zat al bij De 

Graafschap, maar wij wilden hem heel 

graag hebben. Hij heeft uiteindelijk voor 

ons gekozen. We hebben geen afspraken 

met De Graafschap, we zijn concurrenten 

van elkaar”.

- Waarom kunnen spelers beter naar 
FC Twente/Heracles gaan dan naar De 
Graafschap?
“Nu we samenwerken met Heracles heb-

ben we in elk team achttien spelers die 

veel talent en potentie hebben. Vroeger lie-

pen bij beide clubs achttien spelers rond 

en dienden sommige jongens slechts als 

opvulling. Ook een voordeel is dat we een 

team hebben voor elke leeftijd. Zo krijgen 

de jongens tijd om te groeien. Je hebt laat-

bloeiers, die tussen de grote jongens in het 

niet vallen, maar wel heel goed kunnen 

voetballen. Voorheen vielen zij af, nu niet 

Het 

Marveld-

toernooi 

is een 

toptoernooi 

in Europa, 

dat zegt wel 

wat.
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meer. Uiteindelijk willen we met de beste 

voetballers overblijven”.

- Nog tips voor de Groljeugd? Zo van: 
Hoe word ik een topvoetballer?
“Veel voetballen! En de motivatie moet van 

de speler zelf komen, hij moet dolgraag 

willen”.

- En voor de trainers?
“We kunnen in Nederland nog een grote 

slag slaan bij de E- en F-jeugd. Daar wordt 

heel slecht getraind. Vaak raken de kinde-

ren tijdens een training maar eens in de 

tien minuten een bal, maar ze zouden 

juist zoveel mogelijk balcontact moeten 

hebben, wel 300 keer per training. Je hoeft 

als trainer van de E-tjes en F-jes niet veel te 

weten als je die kinderen maar laat voet-

ballen. Tactische oefeningen en positie-

spelletjes komen later wel. In de D-jeugd 

wordt het spel vanzelf inzichtelijker. Laat 

de kinderen het spel ervaren en veel sco-

ren. Gebruik een goal van drie meter, in 

plaats van een klein goaltje, en schieten 

maar! Hoe vaker ze scoren, hoe meer ze 

het gevoel hebben succesvol te zijn en juist 

dat stimuleert. Het is jammer dat vaders 

vaak de jongste jeugd op zich nemen en vertrekken als het kind 

naar een andere groep gaat. Die mensen zouden hun ervaring 

moeten gebruiken en trainer moeten blijven van de kleintjes”.

- Zien we je nog eens terug bij Grol?
“Natuurlijk, ik kom weer kijken bij het Marveldtoernooi, elk jaar. 

Echt fantastisch hoor, dat toernooi geeft jullie club een enorme 

uitstraling”.

Hij valt nog even stil, denkt na... “Weet je wat ik denk? Dat we 

in Twente en de Achterhoek wat meer zouden moeten doen 

met die sterke sociale binding. We zouden er veel sterker van 

moeten worden. We moeten ons vanaf nu niet meer af laten 

troeven. Want waarom zouden we?”

DE GROL OVER 25 JAAR
[ F E R R Y  B R O S H U I S ]

Je vraagt je in gemoede af hoe 

zo’n redactie bij dit onderwerp 

komt. Ja hallo, u denkt toch niet 

dat ik dit zelf heb bedacht!

Hoe zal de Grol er over 25 jaar 

uitzien? Op zich schuilt er wel 

een behoorlijk optimisme in 

deze vraag. Je gaat er dan in elk 

geval vanuit dat de Grol over 25 

jaar nog bestaat.

Maar hoe ziet de Grol er dan uit 

willen ze weten! Mijn antwoord 

daarop is kort: hetzelfde als nu.

Kijk, Theo Huijskes zal tegen die 

tijd de term voorzitter helemaal 

hebben (laten) vervangen door 

preses, maar verder is hij ge-

woon nog de baas. Simpel toch? 

Oké, hij heeft nog wat meer 

onderscheidingen. Op zijn dan 

inmiddels blauw-witte door de 

Unesco gesponsorde smoking 

die hij tijdens alle vergaderin-

gen waar iets belangrijks voor 

de Grol op het spel staat draagt 

- dus alle vergaderingen - prijkt 

dan ook een diamanten onder-

scheiding van de KNVB. Want 

wat er ook in de wereld gebeurt, 

de KNVB gaat nooit weg terwijl 

het toch zo mooi rijmt: ’KNVB 

weg ermee’.

Nee, die onderscheiding voor 

75 jaar KNVB had Theo Huijskes 

niet verwacht, terwijl je dat nu 

al uit kunt rekenen.

En Grol I - de hoofdmacht – speelt 

in de 3e klas, maar er zijn dan heel 

goede mogelijkheden om door te 

stoten naar de 2e klas. De sterren 

hebben nog nooit zo goed gestaan, 

ook op het veld zelf. 

Nazaten van Tom Kaak, Tom Klein 

Zeggelink en van Michel Hoffman 

vormen dan de hoofdmacht van de 

Grol.

Oh nee, dat laatste is niet juist. Mi-

chel zelf speelt nog steeds mee. Hij 

komt weliswaar met rollator en re-

giotaxi naar het veld, maar eenmaal 

in het blauw-wit gestoken dirigeert 

hij zijn troepen voorwaarts, waar-

bij zijn beruchte sprongkracht en 

koptechniek nog gaaf is. Maar hij 

is wat minder snel en komt eerst 

bij het doel van de tegenstander 

aan als de spelers reeds lang onder 

de douche staan en de supporters 

aan de halve-liter-bar.

Maar is er dan nog niets veranderd 

bij de Grol?

Kijk, er zijn natuurlijk besprekin-

gen geweest over een fusie tussen 

Grol en Longa.

Omdat er één gemeente is zal over 

zo’n tien jaar de dan op zijn eind 

lopende burgemeester Heijman 

een bemiddelingspoging wagen 

om ‘de concurrenten van weleer’ 

samen op een nog hoger plan te tillen. De talenten 

samen ballen en ook samen laten ballen en een gro-

te accommodatie neerzetten die zijn weerga niet 

zal kennen in de Achterhoek. Dat soort zeurzinnen 

zult u dan horen. U bent vast gewaarschuwd.

De Grol gaat – Huijskes is wijs geworden in de loop 

der jaren – met een positieve instelling aan die fu-

siebesprekingen beginnen. Er wordt een commis-

sie gevormd waarin nog wijzere lui zitten dan er al 

in de besturen zitten en die gaan eerst in Lievelde 

en later in Schiermonnikoog - omdat de reiskosten-

vergoeding zo hoog is – vergaderen. 

En zij maken een plan van aanpak. En zij maken 

een stappenplan dat moet leiden tot een fusie die 

in fases gestalte krijgt.

Maar – u voelt het al aankomen - op het laatst zijn 

de leden van de Grol en Longa tegen, omdat er 

gespeeld zal worden in nieuwe kleuren: de witte 

broek van de Grol en de Oranje trui van Longa. Niet 

om de naam die gaat tussen ‘Grol-Long’ of ‘Long-

Grol’.

Op dat moment slaat de vlam in de pan in sport- en 

recreatiecafé den Elshof zoals het natte etablisse-

ment dan zal heten.

En daar zitten de echte jongens van de Grol weer 

aan de bar in het café dat net een verbouwing heeft 

ondergaan. Daarbij is de bar in plaats van naar bui-

ten naar binnen lopend neergezet zodat de inmid-

dels wat bejaarde Rob Porskamp die lichtelijk door 

jicht wordt geteisterd niet ver hoeft te lopen en de 

afstand tot de tap in het algemeen korter wordt 

wat altijd een voordeel is. “De Grol blif gewoon de 

Grol” zeggen de jongens aan de tap.

Weg fusie, wat blijft is de Grol zoals het was. Mooi-

er kan toch niet?
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25 JAAR
HOOFDTRAINERS
[ I V O  V E R S T E E G E N ] 25 jaar Clubblad nieuwe stijl! Er zijn heel veel personen de revue gepasseerd in die tijd. Zo kwam ook 

regelmatig het item “even voorstellen; onze nieuwe hoofdtrainer” aan bod. Tien keer om precies te zijn, 

3 mannen uit Doetinchem, 1 uit ‘s-Heerenberg, 1 uit Groenlo en 5 uit Haaksbergen! Hoe denken zij terug 

aan hun tijd bij de s.v.“Grol” en wat is het vervolg van hun carrière geweest? Het gaat hierbij om de 

volgende personen:

1979-1981: 
Bertus Mensert (Doetinchem) 

De heer Mensert reageerde zeer enthousi-

ast toen hij de naam s.v.“Grol” hoorde. Ik 

had een uur eerder zijn vrouw aan de lijn 

toen hij een boodschap aan het doen was. 

Hij had de hoop Theo Huijskes aan de lijn 

te krijgen; hij was wel in voor een nieuwe 

uitdaging! Via de pers had hij vernomen 

van het opstappen van Hemmie Oolthuis 

als bestuurslid technische zaken en aan-

gezien hij nu bij D.V.V. Duiven ook die 

functie bekleedt, dacht hij aan een even-

tuele sollicitatie. Helaas moest ik hem te-

leurstellen, al ging dit niet ten koste van 

zijn enthousiasme voor dit gesprek! Als ik 

hem naar de hoogtepunten / goede herin-

neringen aan zijn Grol tijd vraag, komt 

als eerste een derby tegen Longa ’30 als 

antwoord. Longa speelde toen nog met 

André van der Ley en de stand was vlak 

voor tijd 2-2. Grol gooide zelfs doelman 

Tonnie Vaarwerk mee naar voren om nog 

een beslissing te forceren, helaas ging dit 

mis en André wist in de tegenaanval te 

scoren. Heel Longa stond op de banken 

en vierde groot feest, alleen hadden ze 

er niet aan gedacht dat “Fut” uit de goal 

was en er nog maar één verdediger over 

was. Buitenspel dus, toen lachte Grol dus 

als laatste. De derby’s waren sowieso fan-

tastisch, doelpalen werden beschilderd of 

zelfs gestolen!

Ook het kantine gebeuren was voor Bertus 

Mensert een hoogtepunt, daar waar An-

nelies en Henk de scepter zwaaiden was 

altijd een geweldige sfeer, iedereen kon 

met elkaar door één deur. Helaas kwam 

hij vaak te laat uit die deur weer naar 

huis, maar meestal ging zijn vrouw ook 

mee. Nu hij bij D.V.V. in de kantine een 

baantje voor zijn vrouw heeft geregeld, is 

dat probleem ook opgelost! De besprekin-

gen werden in een apart zaaltje gedaan 

met een heerlijk kopje soep van Annelies 

erbij, dit werd altijd netjes met de familie 

Porskamp geregeld.

Na de s.v.“Grol” is Mensert nog trainer 

geweest bij Varsseveld, Pannerden, 3x 

V.V.G.’25, 2x bij G.S.V. Giesbeek, 1 jaar 

hulptrainer bij de Graafschap, Winters-

wijkse boys, Zutphania, A.Z.C. Zutphen, 

Silvolde, D.V.V. Duiven en de dames van 

FC. Gelre. Dit laatste was niet zo’n succes, 

de beleving was anders en hij was gewend 

na de wedstrijd tussen de spelers in de 

kleedkamer rond te lopen; dit vonden 

de dames niet zo geweldig, evenals zijn 

vrouw!

Zelf heeft hij overigens nog 10 jaar betaald 

voetbal gespeeld, 5 jaar Hilversum en 

5 jaar bij de Graafschap.

Bertus Mensert was trouwens de oprichter 

van het nachtzaalvoetbaltoernooi van de 

s.v.“Grol”. Een aantal ploegen werd uitge-

nodigd en er werd van 22.00 uur tot 06.00 

uur gespeeld, uiteindelijk won altijd de 

Grol en ging de bokaal, een Grols kanon,  

naar Bertus zelf. Deze staat nu nog op 

de schoorsteen thuis. Ook kreeg hij als 

afscheid van de spelersgroep, uit handen 

van aanvoerder Hemmie Oolthuis, een 

grasmaaier waarmee hij een stuk van het 

eerste veld moest maaien. 

1981 – 1986: 
Chris te Winkel (Doetinchem)
Chris te Winkel heeft aan Grol als club 

de allerbeste herinnering qua mensen en 

qua vereniging. Er heerste een gezellige sfeer en de resultaten 

waren, met uitzondering van het eerste jaar, ook prima. Natuur-

lijk waren er ook wel eens conflicten, omdat iedereen binnen de 

Grol zo fanatiek was voor zijn eigen afdeling! Zo vond hij dat de 

A-jeugd, die toentertijd de hoogste klasse (interregionaal) en op 

zondagmorgen speelde, op het eerste veld moest spelen en niet 

het derde elftal! De elftalfoto van de Grol siert nog steeds zijn 

werkkamer en als spelers noemt hij nog Hans Emaus, Tonnie 

Vaarwerk, aanvoerder Theo Hulshof, de 4 gebroeders te Veluwe 

met aanstormend talent Freddy of die gekke Edwin Bosman, die 

kon wedstrijden voor je beslissen! Verder was Chris de oprichter 

Chris te Winkel



van de “snertloop”, om toch maar iets te 

kunnen doen in de winter. Hans Emaus 

moest en zou deze eens een keer winnen, 

had hier fanatiek voor getraind en vader 

Emaus (een zeer fanatiek man) was zeer 

gespannen. Hans ging goed van start, 

maar helaas bonden z’n “vrienden” hem 

vast aan een boom! Vader Emaus maar 

wachten, waar bleef Köpke toch, woedend 

was hij na die tijd! Zo kwam er ook ooit 

eens een speler te laat voor de wedstrijd-

bespreking waarop te Winkel vroeg: “Kom 

je nu pas uit bed?” “Bed hoezo, ben hele-

maal niet in bed geweest”, was hierop het 

antwoord.

Na de s.v.“Grol” heeft hij alleen nog M.V.R. 

getraind, een paar maanden maar, ze 

stonden vierde maar het klikte niet, een 

genoegdoening was het toch dat ze dat 

jaar nog degradeerden!

Qua voetbal is Chris te winkel alleen nog 

lid van de businessclub van de Graafschap, 

verder tennist en golft hij. Bij de Grol wil 

hij graag nog een keer komen, maar ja de 

tijd ervoor wordt mede opgemaakt door de 

kleinkinderen. Hij volgt de s.v. “Grol” nog 

via de pers en vond het overlijden van Ton-

nie Vaarwerk, Mariët Koenders en Henk 

Stokkers voor de vereniging zeer triest.

1986 – 1988: 
Eric Detiger (’s-Heerenberg)
“Een dynamische club in die twee jaar tijd 

dat ik er ben geweest”, is het eerste wat 

Eric Detiger te binnen schiet als ik hem 

vraag naar zijn tijd bij de s.v. “Grol”. Een 

goed geleide club met een mooi complex 

(toen nog met de tennisbanen naast de 

deur) en een goede begeleiding rond de 

eerste selectie, voor iedere trainer een ide-

ale club om voor te werken.

Het eerste jaar was aftasten en natuurlijk 

met het tweede elftal zeer succesvol mid-

dels een kampioenschap. Helaas verliep 

het tweede jaar niet zoals gepland, tot 

aan het beruchte sinterklaasfeest liep het 

prima; daarna kwam de klad erin en werd 

uitgerekend M.V.R. kampioen. Dat dit 

sinterklaasfeest Eric Baten de kop kostte, 

vindt Detiger nog steeds erg jammer; zijns 

inziens was dit één van de betere spelers! 

Daarnaast vond hij Laurens te Veluwe een 

zeer sterke voorstopper, was de snelheid 

van Edwin Bosman fenomenaal en ook Mi-

chel Hoffman kwam toen al om de hoek 

kijken als getalenteerd maar ook recalci-

trant, toen al!! Arréan Arink was in die tijd 

goed in opkomst en jammer was het dat 

Freddy Brockötter toentertijd geblesseerd 

raakte. In Eric Detigers herinnering kwam 

er toen al een goede lichting jeugdspelers 

door, iets wat bij de s.v. “Grol” altijd goed 

verzorgd is!

Na de s.v. “Grol” heeft Eric Detiger nog ver-

schillende clubs getraind tot aan de dag 

van vandaag, te weten: Gendringen en 

meteen kampioen voor de s.v. “Grol”, Sil-

volde, D.V.V. Duiven, sc. Doesburg (nog in 

de eerste klas). Vanwege zijn gezondheid is 

hij een tijdje gestopt, maar is later begon-

nen bij S.V.V.G. Mechelen, omdat hij dit 

een collega ooit beloofd had. Vervolgens 

ging hij naar Stokkum; zij konden geen 

trainer krijgen en heeft hij ze dus maar 

uit de brand geholpen, inmiddels het 3e 

en laatste jaar! Hij volgt de Grol nog via de 

pers, treft Theo Hulshof, toenmalige aan-

voerder, nog wel eens en Gerard Bos kent 

hij van het gemeentehuis Haaksbergen. 

Het overlijden van Tonnie Vaarwerk heeft 

hem erg aangegrepen, evenals dat van Fer-

rie Froeling, een fijne vent waar het prima 

mee samenwerken was!

Opmerkelijk aan de s.v.“Grol” vindt hij 

het langdurige voorzitterschap van Theo 

Huijskes: “Hij zal dit wel altijd blijven”!

1988 – 1991: 
George Peeters (Groenlo)
Dat trainers niet alleen van ver hoeven 

te komen, bewees George Peeters; uit de 

eigen vestingstad afkomstig kwam hij in 

1988 voor de groep te staan. Het 1e seizoen 

werden we net geen kampioen; zonder 

veel puntverlies te lijden lukte het dus net 

niet! In het tweede seizoen kwam de klad 

erin na de 2-0 nederlaag tegen O.B.W., op 

de laatste speeldag werd er verloren van sc. 

Doesburg en de Grol eindigde derde van 

onderen. Helaas werd er dat seizoen voor 

het eerst met drie ploegen gedegradeerd, 

dus ging het op naar de vierde klasse K.N.V.B. Dat daarna veel spe-

lers vertrokken kan hij nu wel begrijpen, maar is en was toch wel 

een grote teleurstelling in zijn carrière bij de Grol geweest. Maar 

goed, het derde seizoen werd met misschien wel mindere maar 

supergemotiveerde en karaktervolle spelers als Max de Vries en 

Roy Wolberink ingegaan en uiteindelijk werd er ook nog een pe-

riodetitel gehaald. Helaas werd er direct twee keer met 5-2 van 

Haaksbergen verloren. Daarna kwamen er weer spelers terug en 

heeft Peter Schulte 2 keer het kampioenschap behaald: “Toch wel 

een aardige basis gelegd dacht ik”, aldus George!

Een ander hoogtepunt was voor hem het kamp in Buurse met het 

eerste elftal gedurende een weekend; vrijdags met de fiets erheen 

en zondags na een ontbijt van de spelersvrouwen weer terug. Mi-

chel Hoffman en Ivo Versteegen waren niet mee en die stonden 

‘s middags, tijdens de wedstrijd tegen Pax, dan ook verbaasd van 

de saamhorigheid in de groep. Sindsdien was er sprake van een 

zeer hechte spelersgroep samen met de begeleiding van Marus 

Flikweert, Jos Wolters en Richard Koster!

Een andere tegenvaller was het dat Mike, zijn zoon, nooit onder 

hem in het eerste heeft gespeeld. Hij zat eens nog samen met Bata 

Nijland op de bank bij een 4-1 voorsprong en toen had ik hem in 

willen zetten maar Bennie Bomers (toen A-jeugd trainer) vond dat 

ik dat tegenover Bata niet kon maken. “Dit was de eerste keer dat 

ik niet eigenwijs ben geweest, maar ik heb er nog wel spijt van!”

De clubs na de s.v. “Grol” waren voor George: 3 jaar Erix, 1 jaar 

Grol 3, 2 jaar AD’69 (enige club waar hij zelf ontslag heeft geno-

men), 3 jaar vv Lochhuizen, 2 jaar Klein Dochteren en nu weer 

Erix Lievelde. Hij volgt de uitslagen van de s.v. “Grol” nog steeds 

en is zaterdags regelmatig op het Grolveld om naar de A-jeugd, 

getraind door zoon Mike, te kijken. Vorig jaar kwam hij regelma-

tig naar het tweede kijken, omdat zijn zoon Pieter hierin speelde. 

Mike gaat na dit seizoen Grol verlaten. “Naar Erix, om zijn vader 

op te volgen?”, vraag ik George. Lachend zegt hij: “Ik denk het 

niet”!

1991 – 1993: 
Peter Schulte (Haaksbergen)
Als ik Peter als eerste vraag wat de hoogtepunten bij de Grol wa-

ren, besef ik dat dit een inkoppertje is. Hij bevestigt dit dan ook 

met de woorden: “De twee kampioenschappen!”

Hij heeft bij de Grol twee fantastische jaren gehad; een enerve-
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rende vereniging die zeer bijzonder is, ook als het slecht gaat 

heeft hij inmiddels van collega’s vernomen. “Ik heb altijd tegen 

andere trainers gezegd dat het een fantastische vereniging is”. 

Peter genoot vooral van de grote betrokkenheid van de leden bij 

hun Grol! Eigenlijk een dorpsclub in de goede zin van het woord, 

al beseft hij ook maar al tegoed dat Groenlo een stad is! Dat het 

een hechte club is zie je ook weer terug in het feit dat de club gek 

is op statistieken, bij geen enkele club waar hij geweest is vind je 

dit terug! Spelers van het jaar, supersupporters, verenigingsmen-

sen etc, en dit wordt ook nog altijd nauwkeurig bijgehouden en 

bewaard. Echt bijzonder!

Het overlijden van Leo Reijerink was voor Peter Schulte een 

slechte, nare herinnering en diep triest; wel werd het daardoor 

weer eens duidelijk hoe groot de verbondenheid binnen de club 

was! De kracht van zijn elftal toentertijd was volgens hem dat de 

spelers ook buiten het voetbal veel met elkaar deden, carnaval 

en kermis bijvoorbeeld. Daarnaast kende de grote kern elkaar al 

vanuit de jeugd waar ze vele jaren met elkaar gespeeld hadden. 

Groot respect en plezier had Peter aan de zogenaamde 12e en 13e 

man. Spelers die weinig speelden maar wel de groep op scherp 

hielden en altijd positief waren, groot voorbeeld hierin was Max 

de Vries. De rol van Hans Emaus als leider was ook zeer belang-

rijk, hij wist precies wat er leefde in de groep en bij de spelers 

individueel.

Clubs na de s.v.“Grol” waren: Excelsior ’31 uit Rijssen 3 jaar, Den 

Ham 1 jaar, Quick ’20 Oldenzaal 3 jaar, NEO Borne 3 jaar en vol-

gend seizoen Sparta Enschede, een zaterdag 2e klasser. “Waarom 

Sparta?”, vraag ik hem. Hij geeft aan bij deze club een goed gevoel 

te hebben na deze club een paar maal bekeken te hebben en na 

een gesprek met bestuursleden. Deze vereniging stond op zijn rij-

tje van clubs waar hij ooit nog wel eens zou willen trainen. Peter 

geeft aan dat het gevoel bij een club het belangrijkste is! “De Grol 

dan?”, probeer ik nog eens, met het vertrek van Gerard Bos in 

het achterhoofd: Met een lachje antwoordt Peter: “Ik woon nu in 

Hengelo (Ov.) dus is het logistiek al niet makkelijk en bovendien 

ben ik dan naar iets op zoek wat er nu niet meer is en niet meer 

terugkomt, eigenlijk kan het na die twee succesvolle jaren alleen 

maar tegenvallen”. Toch volgt Peter de s.v. “Grol” nog wel op af-

stand via de pers en trainers die hij kent, maar dit doet hij bij 

alle clubs waar hij geweest is. Hij heeft nog wel lang contact met 

Hans Emaus gehouden, maar langzaam verwatert zoiets.

1993 – 1995: 
Henk Pieneman (Doetinchem)
Weer een trainer uit Doetinchem en oud 

prof van de Graafschap had de moeilijke 

taak de uiterst populaire en succesvolle 

Peter Schulte op te volgen. Hij had het uit-

stekend naar zijn zin bij de s.v. “Grol”! Bij 

elke andere club hield hij de mensen voor 

hoe perfect ze het bij de Grol voor elkaar 

hebben, zowel qua accommodatie als or-

ganisatorisch. Hij heeft 2 jaar met Grol 

in de 2e klasse KNVB gespeeld met mooie, 

maar ook mindere wedstrijden.

Björn Tillmann die hij destijds van de 

jeugd naar het eerste haalde, kwam hij 

aan het begin van het seizoen weer tegen 

toen hij bij DVV Duiven begon. In zijn tijd 

waren Edwin Bosman en Michel Hoffman 

“aparte spelers”, in het 2e seizoen liep het 

rond de winterstop nog niet zo goed. Re-

den voor de heren om met Henk een wed-

denschap af te sluiten, als zij nu eens even 

voor een stuk of 10 goals zouden zorgen 

heeft een maand of acht geduurd en werd 

vervolgens door Erik Koppelman en Hans 

Emaus tot het eind van het seizoen afge-

rond.

Aan het ontslag heeft Erik nog steeds een 

nare smaak overgehouden, met name 

over hoe het gegaan is. Drie weken ervoor 

had hij met het bestuur uitgesproken om 

toch een jaar verder te gaan, maar drie we-

ken later was het finito. Financieel is alles 

goed afgehandeld, maar moreel heeft hij 

er toch een naar gevoel over; “Daar word 

je niet gelukkig van”! Het overheerst de 

manier waarop het gegaan is, maar toch 

was het ook leerzaam voor hem.

Hierna volgden niet de minste clubs!: Ko-

ninklijke UD Deventer, 3 jaar 1e en hoofd-

klasse, Dos ’19 Denekamp, 1 jaar 1e klasse, 

FC Twente B1. 2 jaar met o.a. Collins John, 

Wout Brama en Karim El Ahmahdi. Toen 

wilde hij eigenlijk al stoppen, maar is nu 

voor het derde jaar bezig bij K.V.V. Losser. 

Dit is ook zijn laatste jaar i.v.m. drukke 
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zouden de prestaties vanzelf beter wor-

den! Tegenprestatie, een etentje thuis bij 

Henk en zijn vriendin. Dus na ieder doel-

punt van één van de twee liepen ze beiden 

naar hem toe en telden af. Het etentje is er 

uiteindelijk gekomen, evenals de beloofde 

goals dus!

Zijn verdere carrière loopt langs de vol-

gende clubs: Dierense boys, Pax, Zelos en 

nu D.V.V. Duiven. Ook hij volgt de Grol nog 

via de pers en heeft er even aan gedacht bij 

Grol te solliciteren, maar het bevalt toch 

ook uitstekend bij D.V.V.

1995 – 1996: 
Erik Stokkers (Haaksbergen)
De Haaksbergse connectie wordt nu de-

finitief gestart met Erik Stokkers. Helaas 

waren de ervaringen met de s.v. “Grol 

“voor hem niet zo positief. De omstandig-

heden waren prima, maar er waren geen 

prestaties en Erik vindt het belangrijk met 

elkaar als groep iets op te bouwen en dat 

lukte bij de Grol niet! Zijn trainerschap 

werkzaamheden; bovendien wil Erik een 

marathon gaan lopen! 

Ook hij bekijkt maandagmorgens de uit-

slagen van o.a. s.v. “Grol” en via Gerard 

Bos hoort hij nog wel hoe het gaat. Jam-

mer dat het zo moest, is het gevoel dat 

overheerst!

1996 – 1999: 
Henk Veldhuis (Haaksbergen)
Als ik Henk veldhuis naar zijn goede her-

inneringen vraag, is zijn antwoord duide-

lijk. “De warme band binnen de club”! On-

danks dat er altijd criticasters binnen de 

club zijn, was er grote behulpzaamheid 

en goed met iedereen samen te werken. 

De accommodatie is prachtig, daaraan 

kan menig vereniging een puntje zuigen. 

Daarnaast staat er een prima organisatie 

waar de Grol zelf ook erg trots op is, ty-

pische “Vestingstad trots” noemt hij dit. 

Toen Henk hier trainer was, werd er net 

een begin gemaakt met het beleidsplan. 

Hier is hij nu zelf bij H.S.C. ’21 mee bezig 

Henk Pieneman  (staand rechts)



1984: 
• Freddy te Veluwe 
bij spelregelwed-
strijden; “Een 
scheidsrechter 
heeft een zwart 
pak aan omdat hij 
een dood punt is.”

1985: 
• Herman Oos-
terholt krijgt 
een fluitconcert 
na een buut in 
Lichtenvoorde. 
Reactie van Her-
man: “Toen wist 
ik zeker dat ik 
ne goeien buut 
had ehollen.”

1985: 
• Willie Hagens 
(Grolse Boys) tij-
dens een speech 
op een kampioens-
receptie van Grol 
1:”,Wanneer de 
overige sport-
verenigingen in 
Groenlo dezelfde 
zelfwerkzaamhe-
den aan de dag 
hadden gelegd als 
de beide voet-
balverenigingen, 
dan hadden we in 
Groenlo 2 sport-
hallen en 10 ten-
nisbanen gehad.”

• Jos Lensink 
onthaalt Wilko 
Poortman met open 
armen binnen de 
clubbladredactie: 
“Mooi dat ie d’r 
noo ok bi-j bunt. 
Dan bun ik ten-
minste neet meer 
d’n enigsten met 
ne dikken kop.”

en weet hij zelf ook hoe moeilijk het is 

om hier genoeg mensen voor te vinden. Er 

moet draagvlak voor zijn binnen de club, 

de twee die het organiseren kunnen het 

niet alleen! Talentontwikkeling is volgens 

hem bij de s.v.“Grol” altijd ruimschoots 

aanwezig, een goede jeugdopleiding voor 

het eerste elftal. Wrang is dat hij hier zelf 

op gestrand is, terwijl het voor hem juist 

een reden was om bij de Grol in te stap-

pen. Henk paste misschien te snel jeugd in 

(Kevin Stöteler, Tom Klein Zeggelink, Jean 

Paul Papen, Jonathan Lammers en Maar-

ten Overkemping) en de prestaties bleven 

op dat moment, logisch, nog uit. De angst 

voor eventuele degradatie en het morren 

van gevestigde spelers die voor hun plaats 

moesten vrezen en knokken, leidde het 

ontslag van hem in het derde seizoen in. 

Dit is een slechte herinnering voor hem 

naast de positieve gevoelens voor de s.v. 

“Grol”. “De invloed van bepaalde mensen 

is soms te zwaar, hun eigen ego staat voor-

op”, maar dit is overal zo!

Rigtersbleek Enschede werd zijn volgen-

de club, ook een echte dorpsclub in een 

stad, gezellig en een hechte gemeenschap. 

Twee jaar is hij hier gebleven en is hierna 

gestopt om zijn 4 kinderen bij H.S.C.’21 

te kunnen volgen. Hier vervult hij een 

coördinator functie voor de jeugd, maar 

wil de stap naar het trainersvak ooit wel 

weer eens maken. Ook hij volgt de Grol via 

de pers, heeft nog wel eens contact met 

Gerard Bos en kijkt wel eens een (vriend-

schappelijke) wedstrijd in Haaksbergen 

van de s.v. “Grol”!

1999 – 2002: 
René Keemers (Haaksbergen)
Weer iemand uit de “H.S.C. clan”, jaren-

lang doelman geweest en wat zeggen ze 

ook al weer over doelmannen en links-

buitens? René geeft, net als zijn andere 

Haaksbergse collega’s, ook direct aan dat 

de samenwerking binnen de vereniging 

met allemaal verschillende mensen die al-

lemaal een groot hart hebben voor de s.v. 

“Grol” fantastisch en uniek is. De accom-

modatie, een fantastisch mooi complex! 

Daarnaast was het sportief gezien voor 

hem ook een prima tijd, het eerste seizoen 

direct kampioen in de vierde klasse, het 

tweede seizoen de beslissingswedstrijd te-

gen W.V.C. om het kampioenschap in de 

derde klasse en het derde seizoen een 3e 

plaats in deze derde klasse. Enige slechte 

herinnering was de laatste wedstrijd van 

hem bij de Grol, een 7-1 nederlaag tegen 

Lienden thuis in de nacompetitie, uit nog 

met 1-0 gewonnen!

Dat er geen zware blessures zijn geweest, 

ziet René ook als een hoogtepunt bij de 

s.v. “Grol”!

Na onze club is hij gestopt als trainer en 

gaan voetballen in Rietmolen 2. Als spits 

schoot hij er, naar eigen zeggen, 75 in! Nu 

is hij voorzitter van H.S.C.’21 uit Haaksber-

gen, sinds juni dit jaar. Een doorstroming 

naar het betaalde voetbal zien zij bij H.S.C. 

niet zitten, wel een Top amateurklasse 

waar zaterdag en zondaghoofdklasse ge-

mengd zullen gaan worden, maar pas in 

2008-2009. Hij mist het trainerschap niet, 

je moet er dan vol voor gaan en met zijn 

eigen bedrijf heeft hij hier geen tijd voor 

en kan hij geen vaste afspraken met clubs 

meer maken.

De uitslagen van de Grol zijn de eerste 

waar hij zondags naar kijkt op teletekst 

en hij heeft nog contact met Gerard Bos, 

Michel Hoffman en Hennie Schovers. De 

acht minuten tegen Bon Boys heeft hij ook 

nog gezien inclusief warming-up. In de 

toekomst nog trainersaspiraties? Hij geeft 

aan druk te zijn met zijn eigen Werving 

en Selectie bureau, misschien over een 

aantal jaren, maar ja dan ben je er al weer 

lang uit!

2002 – heden: 
Gerard Bos (Haaksbergen)
Goede herinneringen klinkt bij Gerard 

Bos misschien ietwat vreemd, omdat hij 

er natuurlijk nog steeds is. Maar wat ook 

hem opvalt is de gigantische grote vorm 

van saamhorigheid rond de hele club en 

de grote betrokkenheid van een ieder. Het 

is niet altijd goed dat je van ieder alles 

weet, maar soms toch ook wel weer. Hij 

vindt zichzelf een echte verenigingsman 

geworden met een prettige samenwerking 

van selectiespelers en begeleiding!

Sportief hoogtepunt, tot nu toe, is het 

vorig seizoen geweest. Er waren mindere 

verwachtingen na het vertrek / stoppen 

van Michel, William, Sander en Björn. 

Toch kwam er nog een beslissingswed-

strijd aan te pas en zijn we in Doetinchem 

theoretisch 6 minuten kampioen geweest! 

Daarnaast zijn er de nodige periodes ge-

haald.

Een slechte herinnering vindt hij het re-

cente opstappen van Hemmie Oolthuis: 

“Het is te breed uitgemeten en ongelofelijk 

jammer dat dit gebeurd is. Nu word je ge-

straft voor de grote saamhorigheid!” 

Ondanks het feit dat de meeste jongens 

wel met hem door hadden willen gaan 

heeft Gerard toch besloten, na lange over-

weging, om verderop te gaan. “Na vier jaar 

is het wel eens goed voor de jongens om 

een nieuw gezicht voor de groep te heb-

ben en voor de jongens die er net naast 

vallen zelfs een nieuwe kans”.

Waarom N.E.O. Borne als nieuwe club? 

Ook Gerard geeft aan dat een goed gevoel 

bij een club voor hem zeer belangrijk is; 

het is een club in opbouw met een goede 

jeugd en natuurlijk was de mening van 

Peter Schulte ook positief en voor hem be-

langrijk. Gerard had meerdere opties en 

zelfs Longa’30 heeft weer met hem om de 

tafel gezeten! Hij zal de entourage van de 

3e klasse C gaan missen na 8 jaar, evenals 

de persaandacht die erbij hoorde.

De toekomst voor de Grol ziet Gerard 

rooskleurig tegemoet, boven in de derde 

klasse en het liefst een treetje hoger. Er 

komen goede A-jeugd spelers aan zoals 

Lennart Walterbos en Christiaan Pillen, 

maar ook anderen! De accommodatie is 

hoofdklasse waardig en zo’n medische 

ruimte met verzorgers voor het 1e en 2e 

en twee fysiotherapeuten zie je nergens! 

De s.v. “Grol” is altijd vernieuwend bezig 

met goede plannen.

Tien trainers verder, kom ik tot de con-

clusie dat de s.v. “Grol” bij eenieder hoog 

in aanzien staat. Met name de grote 

saamhorigheid en betrokkenheid van 

de leden vallen deze voorbijgangers in al 

die jaren op. Ik hoop dat dit nog lang zal 

blijven bestaan; een betere reclame is er 

denk ik voor een (amateur-) vereniging 

niet. De geweldige accommodatie en or-

ganisatie zijn dan ook zaken om gerust 

trots op te zijn, of dit nu “Vestingstad” 

eigen is of “Grolse wind”, hoofdklasse 

waardig blijft het!!!!
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“Grensgeval(len) .......”
[ G R E N S R E C H T E R  L I N K  B E K E K E N ]

Zou het voor een r.k. sportvereniging als de s.v. “Grol” niet 

een kerkelijke gedachte zijn: “Hemmy Oolthuis samen met 

de eerste selectie op een cursus “mis”communicatie ......!!” 

Alles in “de dienst van het woord”, zoals dat zo mooi heet. 

Waarbij de gehele vereniging met een hoopvolle blik naar 

de voorzitter kijkt met de (in kaarslicht) brandende vraag: 

“God ...... Theo, waar is het fout gegaan ......?”. 

(Grens)overgang
Vijfentwintig jaar clubblad van de s.v. 

“Grol” ...... Wat valt er na vijfentwintig 

jaar nog te schrijven? Heel veel en ook 

weer niets. Het is net of je nog voor een 

ouderwetse grensovergang staat. Kijk je 

om naar het vertrouwde of richt je je 

blik naar het verre, het onbekende ...... 

Is er over vijfentwintig jaar nog steeds 

een clubblad in deze vorm of ontvangen 

we binnenkort de eerste “web”versie via 

de digitale snelweg? Is de clubbladbe-

zorger straks een werkloze vrijwilliger? 

De tijd zal het leren.

Is er dan helemaal geen zekerheid meer 

in deze tijd. Echt wel. Zo zal good old 

Stef nog jaren zijn vertrouwde beugel-

flesje drinken bij Rob aan de tap. “Ik 

mot gin cola”, aldus Stef, “want as ik 

coke snuif, schieten mij die ijsblokjes 

altijd klem in de neuze”.

Deze vorm van levenswijsheid laat in 

zijn eenvoud niets aan duidelijkheid 

over. Prachtig toch.  

Maar daarmee is een clubbladredac-

teur helaas niet altijd gebaat. Om een 

lezer te prikkelen, is het de kunst om 

de grens te zoeken. Een goed clubblad 

is het geweten van een vereniging. Het 

kan zo simpel zijn. 

Vraag eens aan een ambtenaar op het 

gemeentehuis of het klopt dat veel 

mensen een boel slaap tekort zouden 

komen als ze overdag niet op kantoor 

waren. En let op zijn reactie ...... Nu 

duurt dat even, maar het komt wel !! 

Zet een bordje ‘snelheidscontrole’ bij 

jou in de straat, ga in je voortuintje 

zitten en richt een haarföhn op pas-

serende auto’s. Wedden dat ze met-

een met de handen in het haar zitten 

en snelheid minderen !! Gevaar is wel 

dat ze jou meteen in de haren vliegen, 

want ook dat is van deze tijd: de meeste 

Nederlanders hebben een te kort lontje 

......!!

Nu moet dat laatste natuurlijk niet met-

een een vrijbrief worden om maar alles 

te schrijven. Alles aan het papier toever-

trouwen onder het motto: 

“Mot können ......”.  Zeker 

voor een redactie geldt, dat 

vrijheid van meningsuiting 

een voorrecht is, waar je op 

gepaste wijze gebruik van 

moet maken. Heel vaak ge-

beurt dat humoristisch en 

zonder stekelige “bij”-be-

doelingen. Zeg eens tegen 

een goed gekleed bestuurs-

lid: “De snelste manier om 

met acupunctuur te experi-

menteren is voor het eerst 

een nieuw overhemd aan 

te trekken ......” en hij voelt 

zich meteen in zijn kraag 

gepakt. Terwijl een dergelijke opmer-

king alleen bedoeld is als speldenprik. 

Prima toch. Of wanneer ze in dat dorp-

je hier vlakbij een “kunst”grasveld wil-

len, is het toch heerlijk om tegen zo’n 

speler in zo’n “h.p.v.o.s.”, zo’n hoofd-

pijnverwekkend oranje shirt te kunnen 

zeggen: “Bij Longa is het grás tot kunst 

verheven, bij de Grol het vóétbal”. Is dat 

dan Grolse wind .........!!! Nee, realiteit. 

En nu we toch bij oranje zijn: zou Wil-

lem-Alexander nog wel iets voor Maxi-

ma onder de kerstboom hebben gelegd, 

nu de minima het minder hebben? 

Kiest hij tóch voor een cadeau, dan 

neemt hij hopelijk een wijs koninklijk 

besluit. Want een nachtjapon in de 

kleuren van het nationale elftal van 

Argentinië zal na de onlangs gehouden 

WK-loting ongetwijfeld tot vragen in de 

Tweede Kamer leiden.

(Grens)verleggend
Maar al is humor dan in veel gevallen 

een ijzersterk wapen, soms is er moed 

voor nodig om mensen een spiegel voor 

te houden. Om dingen uit te spreken of 

op papier te zetten, die leven binnen 

een vereniging. Een bepaald standpunt 

te verwoorden, dat in de wandelgangen 

volop onderwerp van gesprek is, maar 

nooit echt aangekaart of verwoord 

wordt. Dat kan heel subtiel in de vorm 

van bijvoorbeeld een gedicht onder de 

veelzeggende titel “herfststorm”, soms 

is het ook beter dingen bij naam te noe-

men. 

“Grensverleggend” bezig zijn ...... je ei-

gen grenzen opzoeken ......dat is veelal 

een geweldige uitdaging. Zeker binnen 

het voetbal, zolang dit maar niet leidt 

tot normvervaging. Ben je als jeugdlei-

der wel geloofwaardig, wanneer je te-

recht paal en perk stelt aan het taalge-

bruik en gedrag van pupillen (en soms 

helaas ook ouders), wanneer trainers en 

voetballers in het betaald voetbal of bij 

selectie-elftallen deze grens zelf over-

schrijden? Zijn zij zich op zo’n moment 

wel bewust van hun voorbeeldfunctie? 

Natuurlijk ga je in het heetst van de 

strijd wel eens in de fout, maar ben je 

bereid om van je fouten te leren?

Zo maar een onderwerp, waarover je 

als clubbladredactie een prima stand-

punt kunt innemen, een discussie kunt 

opstarten met als uiteindelijk doel een 

positieve bijdrage te leveren aan een 

verbeterde sfeer binnen een vereniging. 

Daarin schuilt voor een clubbladcom-

missie echter ook weer een gevaar. Pa-

pier is geduldig en mensen horen en 

lezen de dingen vaak zoals ze ze willen 

lezen en horen. Het is daarom de kunst 

om mensen te prikkelen. Wanneer een 

trainer na een slechte eerste helft zegt: 

“Op papier hebben we een veel beter 

elftal, maar helaas worden wedstrijden 

doorgaans op gras gespeeld”...... dan 

bedoelt hij echt niet dat hij liever op 

“kunst”gras speelt. Dit soort woordspe-

lingen maken de werkzaamheden van 

een clubbladredacteur ook zo boeiend, 

Ben je als 

jeugdleider wel 

geloofwaardig, 

wanneer je 

terecht paal en 

perk stelt aan 

het taalgebruik 

en gedrag van 

pupillen (en 

soms helaas 

ook ouders), 

wanneer trainers 

en voetballers 

in het betaald 

voetbal of bij 

selectie-elftallen 

deze grens zelf 

overschrijden?

20 G R E N S G E V A L L E N



“Grensgeval(len) .......”
al zal een gevangene bij het woord 

”boeiend” een heel andere link leggen. 

Creatief taalgebruik wordt alom ge-

waardeerd, getuige de al jaren voortdu-

rende stroom “tekkels” in het clubblad 

...... 

(Grens)zicht 
Als schrijver heb je echter niet altijd 

zicht op je eigen grenzen. Enerzijds 

moet het niet te “softy”, anderzijds mag 

het geschrevene ook weer net niet té 

spraakmakend zijn. En wat dat betreft 

is de echte “voetbalhumor” voor velen 

nu eenmaal onnavolgbaar:

• is het geen uitdaging om bij de tennis-

sende “high society”, die hun weke-

lijkse balletje komen slaan in de hal, 

zo terloops op te merken: “In al jullie 

ijver om sportief te blijven, parkeren 

jullie je auto toch wel heel dicht bij 

de sporthal”.

• zouden de Grol 3-ters bij het komende 

carnaval het toiletpapier uit milieu-

overwegingen wel dubbelzijdig ge-

bruiken?? Of laten ze gemeente en 

horeca in de (vries)kou staan? 

• waar of niet waar: Guus en Vincent 

vragen na lang aarzelen aan twee 

muurbloempjes of ze willen dansen. 

Wanneer de twee dames enthousiast 

opstaan, reageren Guus en Vincent 

stralend: ”Da’s dan mooi ......, kunt 

wi’j hier an de tap zitt’n .....”.

• het vage gerucht gaat dat Rob Pors-

kamp in verband gebracht wordt met 

drugshandel. Niets is minder waar. 

Omdat de toernooicommissie voor 

het C-toernooi 2006 wellicht de na-

tionale jeugdselectie van Columbia 

wilde contracteren, had Rob voor de 

begeleiding van dat team naast sinas 

alvast de nodige “coke” ingeslagen.

• zeg eens heel onschuldig tegen een 

medespeler, die van de trainer voor 

straf vijfentwintig keer moet opdruk-

ken: “He’j, kerel, Ik weet niet of je het 

weet, maar je vriendin is er al lang 

vandoor, hoor”.

• zou een voorzitter wel weten dat hij 

ook verhalen kan schrijven zonder de 

ik-vorm te gebruiken?

• bij veel verenigingen zijn nooit de spe-

lers, maar is altijd de trainer schuld. 

Wat dat betreft is en blijft het net 

“typex”: eerst is het je “tiep”, daarna 

je “ex”.

• het verschil tussen een voetballer en “Nebs”? “Nebs”hoef je 

nooit te vragen of hij in vorm is ......, dat zie je zo wel.

• is het wel zinvol om overal rond te vertellen dat de Grol en 

de Knunnekes één grote familie zijn, terwijl je eigenlijk wel 

weet, dat er maar één familie is ......

• vraag eens aan Gerry van Dongeren: “Maak je pasfoto’s?”, 

dan krijg je vast als antwoord: “Nee, ik werk al vijfentwin-

tig jaar voor het clubblad”.

En zo zou je nog heel wat pagina’s kunnen vullen, mits je 

bovenstaande maar met de nodige korreltjes zout neemt. En 

al zijn er in Europa de afgelopen jaren dan heel wat grenzen 

open gegaan, helaas blijkt niet iedereen deze ontwikkelin-

gen bij te kunnen houden. Maar in dat soort gevallen doet 

een flesje “Zwarte Kip” advocaat op zijn tijd wonderen. Waar-

van akte. 

(Grenze)loos
Uiteindelijk draait toch alles om grenzeloos vertrouwen. Ver-

trouwen in eigen kunnen en mogelijkheden. Laat Clarence 

Seedorf een penalty nemen en je kunt erop vertrouwen, dat 

......

De afgelopen vijfentwintig jaar hebben vele redactieleden in 

woord en beeld een perfecte weergave van vijfentwintig jaar 

Grol-historie gegeven. Naast vele mooie en ludieke hoogte-

punten, werd er ook ruim aandacht besteed aan de gewone 

en zeker niet te vergeten de emotionele gebeurtenissen, die 

nu eenmaal horen bij een vereniging als de Grol. Dat over-

ziende moet het toch een grenzeloos vertrouwen geven dat 

het clubblad tot in lengte van jaren behouden blijft. 

De s.v.“Grol”: “soms bloeiend als gras in de lente en stra-
lend als een zon in de zomer ......, soms ook geteisterd 
door overwaaiende herfststormen en af en toe helaas 
net zo koud als de winter ......”.
De waarde van een clubblad als bindmiddel mag daar-
bij zeker niet onderschat worden. Een compliment aan 
het adres van alle medewerkers is hier dan ook zeker 
op haar plaats. 

Sponsoren over 25 jaar clubblad
[ R E N É  W O L T E R S ]

Kolkman Oliehandel is al 25 jaar adverteerder in het clubblad. Tonny Kolkman over het clubblad:

• Wat vind je altijd erg leuk om te lezen in het clubblad?
“Dat zijn voor mij de Groltekkels”.

• Heeft een clubblad enige waarde voor de s.v. “Grol”?
“Absoluut. Het is een bindende factor in een vereniging”.

• Wat heb je met de s.v. “Grol” en het clubblad?
“Ik ben zelf 28 jaar actief spelend lid geweest en daarnaast is 

Kolkman Oliehandel al vele jaren sponsor van de s.v. “Grol”. 

Ik ben zelf een erg fanatieke lezer van het clubblad”.

• Verder nog iets?
“In het clubblad staan altijd goede 

interviews. Maar misschien mogen er 

toch iets meer foto’s bij lange teksten. 

Misschien kunnen er ook wat meer 

spelers/begeleiders uit de lagere elftal-

len bij betrokken worden. Bijvoorbeeld 

een team van de maand of een topsco-

rerlijst of iets dergelijks. Ik heb nog 

een leuk idee voor het 25-jarig jubi-

leum van het clubblad. Stel het ideale 

of sterkste elftal met Grolspelers van 

de afgelopen 25 jaar samen of laat het 

door de lezers samen stellen.

Verder is het een uitstekend blad. 

Goede inhoud, goede afwerking en 

een goede uitstraling. 

Ga zo door”.
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25 JAAR FOTO’S CLUBBLAD

[ G E R R Y  VA N  D O N G E R E N ]

Na 25 jaar clubblad en terugkijkend en zoekend in de doos met foto’s, ontdek ik dat 

diverse markante personen een rol in de Grolfilm hebben gespeeld. Zo vind ik vele 

actiefoto’s en foto’s van gebeurtenissen en personen. Hieronder een collage van 

door mij gemaakte foto’s uit 25 jaar clubblad. 

Johan Koehorst, een voorzitter die ik vooral in mijn jeugd heb gekend en meegemaakt.

Ieder jeugdlid kende de voorzitter van de Grol, iets wat in deze tijd niet meer denkbaar 

is. Na Johan zijn er diverse voorzitters geweest en zeker niet de minsten, maar uit mijn 

jonge jeugd heeft Johan een enorme indruk op mij gemaakt.

Toptrainers en grootse voetballers op sportpark “Den Elshof”.
Arnold- en Gerrie Mühren

Zomaar op een zaterdag op het Grolveld: 

training en een spellenmiddag voor de jeugd. 

Op de foto tijdens de prijsuitreiking in de kantine.

Louis van Gaal op het Sportpark tijdens de wedstrijd Grol – Ajax.

Een sportief hoogtepunt voor de Grol om deze toptrainer op het Grolveld te hebben.

Ab Krook de top schaatscoach die met diverse topschaatsers 

op initiatief van Bobby Aldenkamp een wedstrijd speelde tegen 

een Grol elftal.
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Toptrainers en grootse voetballers op sportpark “Den Elshof”.

Ook een topcoach: Peter Schulte, naar 

mijn mening de beste trainer die de Grol 

heeft gehad. Een prettig mens en aan-

dacht voor de mensen om hem heen. Hij 

had de durf om met veel supporters over 

het spelletje te praten en open te staan 

voor andermans voetbalmening. Op de 

foto wordt Peter de hand geschud door 

Tom Rooks (rechts).

Herman Cuppers, een groot man binnen de Grol. Hij was van 

grote betekenis voor de toenmalige jeugdafdeling en terreincom-

missie. Vele jeugdleiders en spelers kennen verhalen over de vele 

voorvallen die werden beleefd met deze Grolman.

(Puck op zijn vaste stekje bij Grol 1 op de 

tribune) Puck (Bennie) Rave, legendarisch 

figuur, roept nog steeds geweldige herin-

neringen op bij diverse generaties binnen 

de Grol. De vele fratsen op het jeugdkamp 

als jeugdleider en leider senioren, geven 

voldoende gespreksstof.

Wie kent hem niet, Gerrit Wessels, behorende tot de inboedel 

van de s.v.“Grol”. In het verleden had hij vaak zijn accordeon bij 

zich en zorgde hij voor een muzikale noot in de kantine. Zijn 

prachtige zinnen als: “He’j nog een köpken thee” en “Wat he’j 

maakt”, zijn de laatste tijd niet zo vaak meer uit zijn mond te 

horen. Ook komen er geen briefjes meer in de bus met daarop de 

stand van Grol, namen van voetbalclubs en de data van verjaar-

dagen van het gezin.

De Kampioenschappen van het 1e elftal 
waren ook geweldige hoogtepunten. Hoe-

wel het na de thuiswedstrijden van Grol 

1 altijd feest is, zijn de kampioensfeesten 

in de kantine op een echte Grolwijze ge-

vierd.

Grol 1 kampioen seizoen ’84-‘85

Grol 1 kampioen in ‘92-’93 bij 

Angerlo Vooruit.

De jeugdafdeling is altijd een bloeiend onderdeel van de Grol 

geweest.

Het Sinterklaasfeest en de jeugdkampen waren en zijn altijd ge-

weldige festijnen voor de kinderen en leiders om mee te maken.
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 VSVG en Supportersclub ondersteunen initiatief 100e clubblad

‘Groenlose jongens’ begint aan tweede leven
[ H E N R I  W A L T E R B O S ]

In een redactievergadering van een jaar geleden bereikte ons het verzoek om de teksten van ‘Groenlose jongens’ en 

‘Wij zijn Grolsupporters’ op te nemen in het clubblad. Een goed idee vonden we, maar zoals wel vaker met dit soort 

dingen, volgde een nieuw idee. Ik zeg; “Laten we de liedjes opnieuw op cd zetten, in de oorspronkelijke versie, met 

eventueel aangevuld met een hippe 2005 versie en dat als verrassing bij het 100e clubblad leveren. Misschien ook 

nog wel een nieuw liedje, wie weet. Niemand heeft de nummers op cd. Die bakelieten dingen doe je nu niet veel meer 

mee.” “Ja, doen, leuk,” zei iedereen. Er bleek behoefte aan, dus, aan de slag. Veel werk, maar ja. Zou toch te gek zijn 

dat ook de jonge Grolgarde dit liedje als clublied eigen zou maken en straks vol trots uit volle borst meezingt. Heel 

af en toe wordt het nummer gedraaid in de Grolkantine, oftewel het sportcafé, bij speciale gelegenheden. Straks 

ook in eigen huis dus. Omdat we niet bij sponsoren en bij adverteerders wilden gaan schooieren om geld, om het 

tweede leven van de Grolliedjes in een oplage van 1100 stuks te kunnen bekostigen, werd besloten aan te kloppen 

bij de Vrienden van de s.v.“Grol” (VSVG) en de Supportersclub. Midden oktober kwam er witte rook uit de blauwe 

schoorsteen. Ze vonden het beiden een geweldig initiatief en van toegevoegde waarde voor onze club, onze leden dus. 

Waarvoor onze hartelijke dank uiteraard. Het was anders absoluut niet mogelijk gebleken. 

In de haast werd Michaël Lammers 

van Steam Entertainment gevraagd 

een hippe versie te maken, met hulp 

van Christof Elsinghorst en ben ik zelf 

aan de slag gegaan nog een nieuw 

nummer aan het Grolrepertoire toe 

te voegen. Het werd ‘Het kantinelied’. 

Iedereen heeft zo zijn eigen voorstel-

ling bij de Grolkantine. Tim Ebbers 

maakte er samen met zijn voormalige 

De Gracht-maatje Onno Zijdel, een 

stukje muziek op en het werd opgeno-

men in de huisstudio van Onno Zijdel, 

tegenwoordig deel uitmakend van de 

flink aan de weg timmerende Ach-

terhoeks/Twentse formatie Shiver. Zo 

kwam het nummer tot stand. Gewoon 

een extraatje op de cd, met een tekst 

die misschien wel herkenbaar is voor 

degene die menig uurtje in de Grol-

kantine (lees sportcafé, kan er zelf nog 

niet aan wennen) doorbrengt.

Dat alles natuurlijk voorzien van een 

begeleidend verhaaltje in het jubi-

leumclubblad. Al bladerend door 25 

jaar clubbladen voor uitspraken in 

een ander item van dit cluborgaan, 

kwam ik opvallend weinig tegen over 

de totstandkoming en realisering van 

de toch wel legendarische Grolsingle. 

Daarom nu maar alles in één keer. Een 

uniek project..... 

We schrijven april 1984. In de eerste 

editie van de vierde jaargang van ons 

eigen clubblad wordt gesproken over 
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Hennie Schovers, die al weken zichzelf 

niet meer schijnt te zijn, of zoals re-

dacteur Ferry Froeling het verwoordt: 

“Als een bouwpastoor is hij de laatste 

tijd rondgetrokken om het financiële 

plaatje rond te krijgen, waardoor rea-

lisering van het uit het brein van de 

supportersclub ontsproten idee, om te 

komen tot het op plaat zetten van het 

clublied, een feit zal worden.”

Het was nogal wat in die tijd, een sin-

gle op te nemen. Ondergetekende was 

er zelf bij betrokken als bestuurslid 

Supportersclub en als ‘zanger’. Dat 

laatste was niet gebaseerd op mijn 

zangtalenten vrees ik, maar omdat ik 

nu eenmaal goede contacten had met 

de initiator en ik dit natuurlijk abso-

luut niet wilde missen. Waarschijnlijk 

geldt voor vele toenmalige koorzan-

gers hetzelfde, of zou dit na 20 jaar 

ineens confronterend zijn voor hen, of 

• Patrick Blankenborg 

aan de bar tegen Toon 

Hartman; ”Kun je de 

wedstrijd van Grol 1 

niet op zaterdagavond 

aflasten, dan kunnen ze 

ook geen vriendschap-

pelijke wedstrijd meer 

regelen.”

 

• Alles lag dik onder de 

sneeuw begin decem-

ber belt Martijn Rooks 

naar Den Elshof; “Hee 

Rob, gaat het voetbal 

nog door.” Rob zegt 

tegen de goedgelo-

vige Martijn; “Ik heb 

goed nieuws. Alles is 

afgelast, behalve B3.” 

“Kom ik er aan,” zegt 

Martijn, en ja hoor, 

even later staat Martijn 

met tasje in de kantine.

 

*Joost Frank is bij 

de EDAH aan het 

boodschappen doen 

en staat met een fles 

azijn bij de kassa als 

hij vraagt; ,,Kan ik deze 

fles ruilen? Is mij zuur 

geworden.”

De originele single hoes
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misschien valt het kwartje ineens en 

begrijpt men nu waarom men nooit 

vaker gevraagd is... en het bij die ene 

single gebleven is. Met anderen uit dit 

gelegenheidskoor is er sinds het ver-

schijnen van de single vaak gesproken 

over die periode van repetities en op-

names en de dozen met overgebleven 

singles, die nog ergens op een stoffige 

zolder staan. Wat meestal als eerste 

gezegd wordt, als er met ,meezingers’ 

uit dat koor over de totstandkoming 

van de Grolsingle gesproken wordt is: 

“Wat ‘n sjikkeren toen.” Ja, en zo was 

het eigenlijk ook, maar oh, wat gezel-

lig, met toch een leuk Grolwaardig 

product als eindresultaat, waar ie-

dere betrokkene zijn ziel en zaligheid 

in had gelegd. Het was groot nieuws 

toen, en nogal spraakmakend. Zelfs De 

Gelderlander werd gehaald met een 

verhaal met foto van het koor. Om het 

toch nog een beetje te laten klinken 

waren naast een busje gelegenheids-

zangers ook Grolleden gevraagd met 

de nodige zangervaring, zoals Frans 

Koenders, Bertus Broens, Willem 

Wekking, Joop Schruijer en het toen 

nog jonge koorknaapje Tim Ebbers. 

Zij stonden tussen, zoals Ferry Froe-

ling ze beschreef ‘Straatzanger Henri 

Walterbos met een stem als een bak-

fiets, Tom Rooks, die niet laag bij de 

grond kan zingen en Aloys te Braake 

die de kreten van zijn geliefde sport 

karate vakkundig laat harmoniseren 

met de ‘zangkunst’.’ Caspar Falke van 

de Silvoxstudio’s in Bontebrug stond 

evenals het koor aan het begin van 

zijn carrière. Het koor bleef het gele-

genheidskoor van die ene Grolsingle. 

Caspar Falke oogstte vele successen; er 

werden in zijn studio onder meer cd’s 

opgenomen van De Gracht en Skik. 

Zelden zal hij zoveel moeite gedaan 

moeten hebben om alles gelijk te laten 

klinken en eindigen. Twee avonden 

duurden de opnames, waarna Falke 

waarschijnlijk zelf rijp was voor op-

name. De ene avond werd de muziek 

opgenomen, met allen muzikanten 

uit het orkest van James Overlast. Wat 

te denken van de Roerdink-clan, Antje, 

met haar beide ‘kleinen’, Janny en 

Datse, maar ook Huisorkestleden als 

Leo Koldeweij, Wim te Kolsté en Peter 

Ressing. Het koor werd in twee delen 

opgenomen, de lage en de hoge stem-

men. Waar ik zelf in zat weet ik niet 

meer, maar ik was waarschijnlijk net 

als voor mijn militaire dienst moeilijk 

indeelbaar. Daarvoor hoefde ik niet op 

te draven dus. Ik herinner me nog als 

de dag van gisteren dat er tijdens de 

opname iets niet in de haak scheen te 

zijn. Caspar Falke gaf vanaf zijn plek 

achter het mengpaneel aan dat hij ie-

mand vals hoorde zingen. Het kwam 

uit de hoek waar ook ik stond, die op 

dat moment zeven kleuren sch... kan 

ik u vertellen. Zou toch bijzonder ‘lul-

lig’ zijn als uitgerekend jij er uit ge-

pikt zou worden en een droom uiteen 

spat. Aloys te Braake stond uit voor-

zorg al te playbacken, waarin hij toch 

het meest tot zijn recht kwam, en ik 

zelf zong ook al iets minder enthou-

siast, bang voor het eventuele oordeel. 

De techniek kwam er achter en wat 

bleek, het was uitgerekend één van 

de echte zangers die er uit gehaald 

werd (zal zijn naam niet noemen) en 

de opname naast Falke, van achter het 

raam, verder mocht volgen. Jammer 

voor hem, maar oh, wat hebben we er 

vaak om gelachen en opgelucht adem 

gehaald dat we het zelf niet waren. Of 

de plaat er beter van geworden is, zal 

vast niet. Als het ene deel van het koor 

aan het opnemen was, zat het andere 

deel elders in het pand, het succes 

van het project al op voorhand te vie-

ren met enkele meegebrachte kratten 

beugels. Vanaf het instappunt, de Pon-

darosabar (huidige, of nou ja huidige, 

bar de Blitz) in de Lievelderstraat, dat 

ook als eindpunt bepaald was, werd 

naar de Grolkantine gereden en met 

een steekwagen bier ingeladen en 

de reis naar Bontebrug aanvaard. De 

stemming was bijzonder goed, ook tij-

dens repetities in de RK Calixtuskerk 

en het klooster. Met hulp van boven 

moest het toch zeker lukken. Na de 

opnames ging het trots terug naar 

 

• “Toen het clubblad 

gelezen was hadden 

we ineens heel veel 

vrienden,” vertelt Prins 

Max de Vries over de 

extra bijlage in het 

vorige clubblad.

 

• Toon Hartman stopt 

met roken en dat 

doet met behulp van 

acupunctuur. Zal wel op 

stekelvarken lijken met 

al die naalden, anders 

kan het natuurlijk nooit 

succesvol zijn, maar dat 

terzijde. Nadat Toon net 

een paar uur gestopt 

is, komt zwager Hennie 

Schovers het kantoor 

binnen met een peuk 

in de mond. Toon: 

“Hennie ik heb liever 

niet dat je rookt in dit 

kantoor.”

Bertus Broens
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Groenlo, waar in de Pondarosabar het 

feest voortgezet werd en de beide num-

mers, ‘Groenlose Jongens’ en ‘Wij zijn 

Grolsupporters’ vanaf een bandje aan 

één stuk uit de luidsprekers schalden. 

Het kon niet op en Pondabaas Harrie 

Bruinderink vond het ‘Jofel’ dat hij de 

primeur had in zijn zaak en liet het 

goudgele vocht maar stromen.

Toen was het afwachten geblazen of 

dit zooitje ongeregeld bij elkaar op 

één plaat te persen was. Duizend stuks 

werden er geperst en moesten enkele 

weken later opgehaald worden bij 

platenmaatschappij Dureco in Weesp. 

Een bijzondere gebeurtenis, dus ver-

trokken Hennie Schovers, Henk Pors-

kamp, Willie Zieverink, Hans Emaus 

en ondergetekende naar Weesp om de 

singles op te halen. De singles lagen 

in het magazijn naast singles van Va-

der Abraham, Mieke en meer van die 

toenmalige toppers. Er bleek ook een 

opnamestudio in het pand, alwaar 

Jerney Kaagman die dag bezig was met 

plaatopnamen van een nieuwe single. 

Bijna werden de opnames verstoord 

door enkele onbenullige Grolleden, 

die niet in de peiling hadden wat het 

rode lampje betekende, althans niet in 

een opnamestudio. Jerney Kaagman, 

tegenwoordig bekendheid genietend 

als jurylid van Idols, zag het allemaal 

gebeuren. Of het ermee te maken had 

weten we natuurlijk nooit, maar het 

bewuste nummer haalde never nooit 

de hitparade.

De singles werden ingeladen, er werd 

nog een cafeetje gepikt onderweg en 

trots als een pauw werd de reis naar 

Groenlo aanvaard met achter in de 

auto 1000 Grolsingles.

Hennie Schovers lacht nog als hij 

eraan terug denkt. “We reden regel-

recht naar café van Leuteren. Ik doe 

de kofferbak open, om een single te 

pakken die ik binnen wou draaien en 

wat denk je, alle singles weg. Ik mooi 

over de zeik. De hele dag weg, en nog 

geen singles ook.” Natuurlijk een com-

plot. De verkoop was een succes, vindt 

Hennie. “Bij voorintekening werden 

al 693 singles verkocht voor 5 gulden 

per stuk. De totale kosten bedroegen 

3000 gulden, dus gelukkig voor Hen-

nie geen financieel fiasco. “De poen 

voor de single was snel geregeld, moet 

ik zeggen. Ik ben naar het Grolbestuur 

gestapt en ik weet het nog goed. Henk 

Stokkers zei dat het een hamerstuk 

was en dat ik op steun kon rekenen. 

Na 3 minuten was ik alweer buiten. De 

Grol hoefde het geld ook niet terug en 

kwam de opbrengst in de kas van de 

Supportersclub terecht.” Hennie werd 

in de afgelopen 21 jaren regelmatig 

met de singles geconfronteerd. “Ze 

hebben me regelmatig gevraagd wat 

we met de overgebleven Grolsingles 

doen. Als bierviltjes gebruiken zei ik 

dan.” Op ieder Grolfeest of voor welke 

jubilaris dan ook, kwamen de zwarte 

vinylschijfjes met het hoesje van de 

hand van Gerard Hoenderboom (vol-

gens Hennie) voor de dag. Helaas nu 

niet meer in het cd tijdperk en zullen 

ze waarschijnlijk hun tijd slijten in 

het doosje waar ze 21 jaar geleden in-

gepakt werden. 

Hennie denkt met veel plezier aan de 

periode terug. Ook hij komt met het 

zelfde relaas. “Wat een sjikkeren toen. 

Ik weet nog wel de laatste repetitie-

avond. Gingen we met het koor naar 

de Grolkantine. Ik was zo klone as ne 

pony. Den van mie was vies hellig.” De 

tijd lijkt niet veranderd dus.

De beide nummers op de Grolsingle 

waren van de hand van Bertus Broens 

en Willem Wekking, twee Grolmensen 

die op meerdere fronten actief waren 

binnen de club. “Groenlose jongens 

werd al gezongen door Puck Rave,” ver-

telt Willem Wekking. “Waar het pre-

cies vandaan komt weet ik niet, maar 

wij hebben de tekst iets aangepast en 

er een couplet bij gemaakt. Omdat er 

ook een B-kant moest komen hebben 

we de tekst ‘Wij zijn Grolsupporters’ 

gemaakt op een reeds bestaande me-

lodie.” Ook de zwager van Hennie 

Schovers, met wie hij toentertijd ook 

samen in het Groenlo’s Jongerenkoor 

zong, bewaart goede herinneringen 

aan de Grolsingle. “Ontiegelijk lachen 

iedere avond. Wat een ouwehoerderij. 

Ik was tevens dirigent om er een beet-

je regel in te krijgen.” 

De andere tekstschrijver was Bertus 

Broens. “Er moest een clublied komen, 

werd gezegd. Ieder jaar maakten we 

een kamplied en verzorgden we voor 

iedere bruiloft van een jeugdleider 

een lied. Dat wisten ze en zodoende 

vroegen ze ons dat ook nu maar te 

doen. Willem en ik werkten allebei 

op de brouwerij, dus hadden we daar 

gemakkelijk contact over en hebben 

we dat gedaan.” De muziek werd ver-

zorgd door Janny Roerdink, toen al 

een man van naam op muziekgebied 

in Groenlo. Willem en Bertus zijn re-

gelmatig terug geweest naar de Silvox-

studio’s, waar cd’s opgenomen werden 

van de Grolse Hofzangers.  

We hopen dat u allen in de nopjes 

bent met dit extraatje en dat u er 

net zoveel plezier aan beleeft als het 

koor in 1984. Met dank aan de Sup-

portersclub en de VSVG.....nogmaals...

onze dank is groot!!! 

 

• De winter is nog niet 

begonnen en Theo Kaak 

heeft al 4 weken achter 

elkaar gebeld, omdat 

hij zijn sjaal kwijt is. 

“Daar belt hij vaker 

achter aan, dan te 

vragen naar mij,” zegt 

zoon Tom.

 

• Familie Frank zegt 

tegen Toon Frank; 

“De jenever wordt 

ook duurder.” Waarop 

Toon antwoordt; “Kan 

mie niks schealen. Ik 

bun al bli-j dat ze ‘t 

blieft maken.”

 

• Bjorn Koldeweij vraagt 

in de kantine om een 

stuk mars; “Ik mot 

good etten. Ik bun an 

de lange kante.”

Hennie Schovers en Willem Wekking
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Grolsch verlengt sponsorcontract met s.v.’Grol’
Onder het motto ‘Bier op z’n Grol(sch)’ hebben de bekende, thans in Boekelo gehuis-

veste  bierbrouwer Grolsch en het bestuur van de sportvereniging Grol in Groenlo 

een nieuw vijfjarig sponsorcontract afgesloten. Mede als gevolg van het gegeven 

dat het moederbedrijf van de Grolsch-bierbrouwerij altijd in Groenlo gevestigd 

was, is het bedrijf al sedert mensenheugenis sponsor van de Groenlose voetbalclub. 

Zelfs in vroegere tijden, toen het begrip sponsoring bij sportverenigingen nog niet 

bestond, laat staan geïntroduceerd was, bood Grolsch in Groenlo al financiële en 

met name materiële ondersteuning aan s.v.”Grol”. Dit laatste was vooral het gevolg 

van het gegeven dat veel leden van de s.v.”Grol” werkzaam waren bij de brouwerij 

in het vestingstadje. Daarbij kwam dat ook de directie uit die tijd, bestaande uit 

leden van de familie de Groen, een goede relatie had met de plaatselijke voetbal-

club. Zo heeft wijlen Herman de Groen, bij velen beter bekend als meneer Herman, 

onder het voorzitterschap van wijlen Johan Koehorst als commissaris vele jaren 

zitting gehad in het Grolbestuur. Ondanks de verhuizing van Grolsch van Groenlo 

naar Boekelo, heeft de directie de intentie uitgesproken om de sv Grol nog in lengte 

van jaren te blijven sponsoren. Het nieuwe contract, dat loopt tot medio 2010, werd 

onlangs in het sportcafé op het sportpark ‘Den Elshof’ in Groenlo ondertekend 

door accountmanager horeca Jan-Willem Hiddink, namens bierbrouwer Grolsch 

en Theo Huijskes, voorzitter van sv Grol.      

André Simmelink 
nieuwe hoofdtrainer s.v.’Grol’

Met ingang van het voetbalseizoen 2006-2007 wordt André Sim-

melink uit Doetinchem de nieuwe hoofdtrainer van de sport-

vereniging Grol uit Groenlo. Simmelink wordt de opvolger van 

Haaksbergenaar Gerard Bos, die momenteel bezig is aan zijn 

vierde seizoen bij de derdeklasser uit Groenlo en aan het eind 

van het seizoen overstapt naar NEO in Borne, dat eveneens uit-

komt in de derde klasse van de KNVB. Dit seizoen is Simmelink 

hoofdtrainer van Ulftse Boys, dat evenals Grol uitkomt in de 

derde klasse C van de KNVB. Daarvoor was hij vier jaar achter-

een trainer/coach van Doetinchem. Vóór 

de periode bij de club uit Doetinchem 

werkte de nieuwe oefenmeester van Grol 

ondermeer twee jaar bij H en K en twee 

jaar bij zaterdagmiddagclub Oeken. Ook 

heeft hij in het verleden het tweede team 

van Babberich getraind, alsmede de jeugd 

van DZC ’68 uit Doetinchem. Naast deze 

lange staat van dienst heeft Simmelink 

tevens een behoorlijke opleiding gevolgd 

voor het trainersvak in de voetballerij. Zo 

is hij naast vele gebruikelijke diploma’s 

ook in het bezit van het diploma Oefen-

meester I. André Simmelink is gehuwd en 

heeft drie kinderen in de leeftijd van 18, 

16 en 14 jaar. In het dagelijks leven is hij 

werkzaam voor de sector Zorg en Samen-

leving van het Graafschap College in Doe-

tinchem. In die job fungeert hij als decaan 

techniek en informatica, is docent voetbal 

en daarnaast praktijkbegeleider voor de 

jeugdspelers van De Graafschap, die aan 

het Graafschap College studeren. Simme-

link is erg blij met het trainerschap bij ,de 

Grol’. ,,Wie wil er nu niet trainer van Grol 

zijn? Een prachtige club met een goede 

organisatie, een professionele accommo-

datie en goed spelersmateriaal. Ik heb de 

vereniging door de jaren heen goed leren 

kennen en daarbij altijd gehoopt daar 

ooit nog eens binnen te mogen komen 

als hoofdtrainer. Een en ander gaat dus 

nu gebeuren. Geweldig toch! Ik weet zeker 

dat ik er mijn voetbalei kwijt kan. Ik zal er 

alles aan gaan doen om deze mooie club 

op een hoger niveau te brengen.” Ook bij 

s.v.”Grol” is men bijzonder content met 

de komst van Simmelink. ,,Een zeer gedre-

ven en enthousiaste liefhebber, een voet-

balvakman bij uitstek, die daarnaast ook 

nog eens goed past bij onze club”, aldus 

Bob Lebbink, voorzitter van het bestuur 

senioren. Ook Grolvoorzitter Theo Huijs-

kes heeft een goed gevoel bij de aanstel-

ling van de nieuwe trainer. ,,Ik kende hem 

al enkele jaren vanuit een andere hoeda-

nigheid. Mijn goede verwachtingen, die 

ik vooraf had, werden tijdens de gesprek-

ken helemaal waar gemaakt.” Volgens de 

Grolbestuurders hebben deze keer erg 

veel belangstellende trainers gereageerd 

op de vacante positie. ,,Erg mooi voor ons 

dat Grol voor een trainer zo gewild is en 

mooi voor de club dat de nummer één op 

ons lijstje ook de nieuwe hoofdtrainer is 

geworden.”

André Simmelink

Theo Huijskes en Jan-Willem Hiddink



Ne Sundag oet honderd.

Sundag?

Niks sundag. T’is midd’n in de wekke.

Wo’j e’vroagd efkes luk te schriev’n in’t clubblad van de Grol.

Umda’j dat honderd aflevering’n ‘eleene ok ‘edoane hebt.

En of dat vanoavend kloar kan wèèn.

Tot zowiet is’t dus nog krek as vrooger.

Moar ja, bi’j zo’ne honderdste keer wi’j ze ok weer nich 

veur de kop stoot’n.

Dus raps de penne grepp’n en an’t wark.

I’j begriept da’k ut kort hoale en d’r valt ok niks te lach’n.

A’j al weer zolange terug bint in Twente dan volg i’j de Grol 

alleene nog ’s moandagsmons in de kraante.

En in de Twentse kraante steet doar bar weinig oaver in.

Oetslaag’n en de stand.

Ut eene joar zit Longa weer bi’j de Grol in en’t joar doarop 

stoat ze weer ne klasse hooger of leeger.

Dit Joar hef Grol ut good ‘etroff ’n dunk mi’j.

Zowat ‘n heel’n Achterhook bi’j mekaar op een’n kloeten.

Dat mot de penningmeester toch as muziek in de oorne klink’n.

Toch bekrup mi’j an’t èènd van de competitie ut geveul dat ut nich 

geet um wee of d’r kampioen wot, moar in welke klasse heb wi’j 

volgend joar weer de mooiste wedstried’n.

Denkend an Grolle he’j dan ok nog van dee zaak’n 

dee zo op’t ooge niks met voetball’n te maak’n hebt.

Grolle en Lichtenvoorde ééne gemeente.

Ut kon neet oetbliev’n.

Doar he’j toch aaltied van ‘edreumd.

En loa’we eerluk bliev’n.

Nachtmerries bunt ok dreum’n.

Noa verloop van tied krieg i’j van zelfsprekkend 

ok un samengoan van de Grol en Longa.

Ik see’t al veur mi’j.

Oranje bokse, blauw shirt. Aansumme vin’k ok good.

Oaver de kleur van de sökke mo’k nog eff ’n noaprakkezeer’n.

Ojee begint mi’j doar ineen keer beide oorne te toet’n.

Ut geluud kump oet de richting van Grolle 

en ik kan’t in Eènske verstoan.

Nog in gin honderd joar!

Honderd. Ut blif toch aaltied ne mijlpoal um bi’j stille te stoan.

Frits Philips hef ’t ok ‘ered.

Honderdéén zee’k hum waarachtig nog neet haal’n.

Veur ut clubblad zee’k da wal gebeur’n.

En hoppeluk nog in lengte van joar’n.

Bi’j de tweehonderdste mag i’j wal weer un beroep op mi’j doon.

En dan is neet op zien Grols moar geerne roem op tied.

D’n Tukker

Hoe twee Bos(ch)jes 
de Groltrainer 
geluk brachten.

Op zondag 11 december mochten Ole Walterbos en ik, Hidde 

Bosch pupil van de week zijn bij de wedstrijd van Grol tegen 

WVC.

Ole en ik zijn alletwee fan van Ajax en Grol.

Als uitslag hadden we alletwee 3-1 voor Grol gestemd.

Voor de wedstrijd gingen we meetrainen met de Grolspelers 

en daarna mochten we de wedstrijd aftrappen. Toen mochten 

we in het bushokje zitten, (of hoe heet dat ook alweer), naast 

de trainer Gerard Bos.

Die kon nog harder vloeken dan mijn vader als er ‘s morgens 

geen koffie is!

Toen gingen we thee halen voor in de rust. Wij mochten mee-

doen met de wisselspelers. Ik vond het grappig dat onze Grol-

kleren zo groot waren.

Ik vond het wel een spannende wedstrijd die gewonnen werd 

door Grol met 3-1!

Ik ben blij dat de Grol gewonnen heeft. Omdat we de uitslag 

goed hadden kregen we nog patat en een oorkonde.

Oja, Ajax heeft ook gewonnen!

Hidde Bosch
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Kampioenen
Grol F4 

Onder leiding van Geert Jan Stokkers, 

Lennart Walterbos en Christian Pillen 

en de spelers Bas Lurvink, Sten Heming, 

Sander Blokhorst, Tjeu Stokkers, 

Quint Veld, Noud Nienhuis, 

Barend Soer, Jamie Pos en Matijs Arink.

 

Grol D3 
Onder leiding van Stef Oldenkotte, 

Bert Franssen en Wesley Helmers en de 

spelers Tim Mentink, Pascal Lageschaar, 

Jeffrey Kolkman, Bob Meuleman, 

Edgar Walterbos, Christian te Broeke, 

Bram Penterman, Jesper Franssen, 

Jesse Giesen, Bram Reijrink, 

Thomas Bos, Robin Brockötter, 

Tim Rotink, Daniel Platter en 

Siebe ten Have.

• “A’j met d’n 
Broajert proat 
is ’t net of ie 
deur de motreagen 
fietst. Zo’ne con-
sumptie.” En “A’j 
’n Broajert heurt 
lachen is net of 
d’r ne geit met de 
peute in de brand-
nettels steet.”

1990: 
• Theo Huijskes 
vraagt Tonnie 
Hartman voor een 
functie in het 
hoofdbestuur, 
waarop deze ant-
woordt: “Nee, twee 
kapiteins op een 
schip, dat kan 
niet.”

1994: 
• Erik Woertman 
over de voetbal-
kwaliteiten van 
teamgenoot Wim 
Meuleman: “De 
schoten van Wim 
Meuleman zijn 
voor de bomen nog 
gevaarlijker dan 
zure regen.”

1995
• Wanneer Kees 
Porskamp thuis 
komt met de 
mededeling dat 
hij de ziekte 
van Pfeifer heeft 
en daardoor ook 
de laatste tijd 
zo moe is, merkt 
vader Henk op: 
“Ben je dan al vijf 
jaar ziek...???”

Wie Wat Waar.....
Onopvallend stond hij er, en wenste dat waarschijnlijk ook zo 

te blijven.... maar u weet het... het clubblad ontgaat weinig. 

Wie was die duistere figuur met die grote bontmuts op... naast 

nog een ander duister figuur, die zich betrapt voelt en zich snel, 

verschuilend achter een kind, uit de voeten lijkt te willen ma-

ken. 

Het staat er boven, WWW, inderdaad wie?, wat?, waar? 

Zouden de Russen komen, iemand van de Pravda, en dan heel 

tactisch, één voor één. 

Het was tijden de wedstrijd Grol-WVC, en het blijkt te gaan om 

iemand met een Winterswijks verleden. 

WWW staat dus eigenlijk voor Weg uit WintersWijk. 

Nadat deze neprus zijn hoofddeksel in het clubgebouw afge-

daan had en kinderen er in konden spelen bleek het te gaan om 

onze eigen clubbladman John Ligtenberg, die het koud had. 

Naar verluidt had hij het niet meer koud toen hij naar huis ging.
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Henk Stokkers, op het moment dat 
hij 5 jaar voorzitter is van s.v. 
“Grol”, geeft (in clubblad 1, 1981) 
antwoord op de vraag van redactie-
lid Ferry Froeling wat iemand be-
weegt de voorzittershamer te hante-
ren in het bestuur van s.v. “Grol”; 
“De voornaamste reden is dat ik op 
deze manier iets terug kan doen voor 
de Groenlose gemeenschap. Wij zijn 
nu bijna twintig jaar in Groenlo 
en we voelen ons echte Grollenaren. 
Als je zolang binnen een gemeen-
schap leeft en werkt, is het voor 
de handliggend dat je iets terug 
doet voor die zelfde gemeenschap. 
Bovendien speelt het feit mee dat 
mijn twee zoons en ook mijn vrouw 
bezeten zijn van voetbal.”

Eerste elftal speler Wolfgang Zui-
dinga vertelt in het zelfde club-
blad waarom hij niet geschikt is 
voor het trainersvak; “Ik ouwehoer 
te graag. Ik ben allergisch voor 
die akelige stille kleedkamers. Ik 
presteer alleen wanneer er iets te 
dollen is.” En over teamspeler Theo 
Kaak; “Ook in zijn nadagen was Theo 
Kaak een maar moeilijk te vervangen 
schakel in het geheel. Hij bezat de 
kwaliteit om in een tijdsbestek van 
10 minuten zonder ervoor te hoeven 
sjouwen een wedstrijd te beslis-
sen. Je hoefde voor hem alleen maar 
een stoel bij de cornervlag te zet-
ten.”

In het eerste clubblad wordt de nieu-
we hoofdtrainer aan het woord gela-
ten. Chris te Winkel uit Doetinchem 
gaat in het seizoen 1981/1982 aan 
de slag en laat er geen misverstand 
over bestaan wie de baas is. “Op 
het veld leef ik met mijn jongens 
op voet van oorlog. Mijn fanatisme 
eist een hoge prestatie. Daarnaast 
wens ik afstand, ontzag. Mij Chris 
noemen is er niet bij. Voor de spe-
lers en ook voor de supporters ben 
ik trainer of meneer te Winkel.”

In de tweede editie vertelt Grol 1 
elftalleider Toon ten Brincke over 
zijn voetbalbeleving: “Ik was zo 
bezeten van het voetbal dat ik op 
een regenachtige zondagmorgen in 
Oldenzaal waar ik verkering had de 
bus had gemist. Op de brommer, want 

dat ging sneller in verband met de 
slechte busverbinding, ging ik toch 
richting Groenlo. Bij elke gelegen-
heid belde ik op naar Groenlo om te 
horen of het nog wel doorging. Je 
leefde voor het voetbal.”

Tonnie Porskamp komt in clubblad 
3 aan het woord en vertelt over de 
voorzitters waar hij mee gewerkt 
heeft. “Johan Koehorst was ondanks 
zijn impulsiviteit een uitstekend 
voorzitter, een man die talrijke 
initiatieven nam. Hij was ook de-
gene die de basis heeft gelegd 
voor ons schitterende sportpark. 
Daarnaast was hij een groot ambas-
sadeur voor onze vereniging. Hij 
was de markantste voorzitter die 
de Grol heeft gekend.”  

Scheidsrechter Hans Scheinck ver-
telt dat ook een scheidsrechter 
vanaf de kant gestimuleerd kan 
worden. Elke ploeg en scheidsrech-
ter groeit bij een sportieve aan-
moediging. Zo ook de scheidsrech-
ter Een eerlijke kreet als ‘goed 
gezien scheids’ van een speler of 
toeschouwer doet elke scheidsrech-
ter goed. Hij wordt in zijn pres-
tatie gestimuleerd. En dat komt de 
hele wedstrijd ten goede.”

Johan Koehorst beschrijft in 1981 
hoe hij zijn rol als voorzit-
ter van s.v. “Grol” ervaarde. “De 
functie van voorzitter bekleden is 
in feite erg simpel. Als je maar 
deskundige bestuursleden naast je 
hebt en die had ik.” 

Grolman Eduard ‘Eedjen’ Hoijtink, 
over zijn eigen voetbaljaren. “Sa-
men met de familie Kuipers en mijn 
broers vormden we samen een elftal. 
Ze noemden ons in Groenlo Brood en 
Lood, omdat wij een bakkerij had-
den en Kuipers een loodgietersbe-
drijf.”

Chris te Winkel vertelt in zijn 
eerste jaar als hoofdtrainer hoe 
hij de Grolsupporter ziet. “Een 
Grolsupporter is een optimist. Ze 
rekenen zich alleen snel rijk. Bij 
verlies is alles in mineur, maar 
als men een puntje pakt ziet men 
gelijk een topklassering.”

De gebroeders Theo, Frans, Harry en 
Corry ter Bogt kwamen in clubblad 1 
van 1982 aan het woord. Een opmerke-
lijke uitspraak van Harry; “Het wordt 
tijd dat Grol weer eens een keer een 
goed seizoen gaat maken, want als de 
Grol niet draait, draait de Grolsch 
ook niet.” 

Een opmerkelijke uitspraak van Anita 
Hulshof in het zelfde clubblad. Zeker 
nu bekend geworden is dat echtgenoot 
Theo met ingang van het nieuwe sei-
zoen hoofdtrainer wordt van Longa ‘30 
uit Lichtenvoorde, de plaats waar zij 
toentertijd al 5 jaar woonden; “Theo 
zal altijd bij Grol blijven voetbal-
len. Daar kan ook Longa niets aan 
veranderen.” (Theo proficiat. Het is 
je gegund, red). 
Dezelfde Anita geeft antwoord op de 
vraag van interviewer Theo Huijskes 
wat ze verwacht dat Theo gaat doen 
na zijn voetbalcarrifire in Grol 1; 
“Ik zou het betreuren, zelfs heel erg 
vinden, dat Theo dan bijvoorbeeld 
trainer ging worden.”

Hemmie Oolthuis blikt in 1982 terug 
op zijn afscheid uit de eerste se-
lectie; “De wedstrijd waarin ik echt 
gefaald heb, kan ik mij niet herinne-
ren.” En over trainers zegt hij; “Een 
goede trainer kun je kennen aan zijn 
coaching voor en tijdens de wedstrij-
den en niet aan de trainingen zelf. 
Die zijn zo uit de boeken te halen.”

Legendarisch Grollenaar Herman 

,Ajax’ Oosterholt in 1982 over de 
periode dat hij zelf nog voetbalde; 
“Tegenwoordig bunt ze allemoal völ 
te verwend met ni-je spullen. Mie-
ne eerste voetbalschoone waren twee 
linksen. Veur 25 cent hef Bok van 
de Sande op den enen nog ne rechtse 
neuze ezet. En dan dat getik-tak van 
tegenwoordig. Vrogger zagge wi-j al-
leen de goalpöhle.”

Annelies Porskamp vertelt in 1983 
het clubblad dat ze regelmatig te-
gen klanten tactisch probeert dui-
delijk te maken dat het mooi geweest 
is. “Jongens ik wil noar huus.” Ze 
hoort dan alleen maar: “Ajuus...” 
Weinig veranderd dus, alleen is An-
nelies toch wel iets daadkrachtiger 
geworden.

1996 
• Annelies komt 
ergens aan de 
deur voor een 
collecte. Zeg-
gen ze tegen 
haar: “Wij 
zijn net op 
weg naar een 
bruiloft en 
hebben geen 
geld bij ons”. 
Zegt Anne-
lies: “Dan bun 
ik bli-j da’j 
neet op miene 
broetlagte 
komt”.

• In de zomer-
vakantie bleek 
op een dag de 
pony van Toon 
Frank te zijn 
losgebroken. 
Het brave dier 
liep zelfs op 
de tennisbaan, 
waarop Toon 
heel nuchter 
reageerde: 
“Jongen, ik had 
ow toch e’zegd 
da’j mossen 
voetballen en 
neet tennis-
sen...”. 
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Een dubbelinterview uit 1983 met de 
broers Rob (14) en Mark (13) van de 

Donk. Al pratend over hobby’s wordt 
Rob gevraagd of hij bij dansles is. 
“Pff, meisjes vasthouden is geen hob-
by.” Nog steeds zeer actueel dus....

Redacteur van het eerste uur Ferry 
Froeling sprak met ‘meneer Herman’ 
oftewel Grolsch directeur Herman de 
Groen over zijn periode als commissa-
ris in het Grolbestuur. “Voetbal vind 
ik bij uitstek geschikt om in groeps-
verband te functioneren. Samenwer-
king in het leven is van het grootste 
belang, anders kom je er niet.”

Penningmeester Hans Theissen vertelt 
over fanatieke conditietrainingen in 
de aanloop naar een seizoen in de 
eerste selectie. “Ik liep altijd ach-
teraan met Theo Kaak. We maakten er 
altijd een wedstrijdje van wie het 
eerste moest kotsen.”

Jan Porskamp treedt terug uit het 
Grolbestuur en ontvangt als dank het 
ere-lidmaatschap. Eerder ontving hij 
al de Koninklijke onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
“Neutraal gezien moet je misschien 
aan de koninklijke onderscheiding de 
meeste waarde hechten, maar gevoels-
matig gaat mijn voorkeur uit naar het 
erelidmaatschap van de Grol.”

Jan ,Gordijn’ Gunnewijk over zijn 
zaak; “In feite heeft de voetbalsport 
mij de weg gewezen naar het zakelijke 
succes.”  

Tom Rooks en Berry Lansink als 
scheidsrechters aan het woord; “Berry 
wil ik niet, kan ik niet en is ook 
niet met een andere scheidsrechter te 
vergelijken. Ik hoop dat zijn droom 
uitkomt in de KNVB te fluiten. Dan 
mag hij ook mee achter op de brommer 
naar Wembley waar ik ooit zal flui-
ten. Hij kan dan mooi mijn tas vast-
houden.” 
“Als wij op het veld net zo kijken, 
rondzien en zelfs omzien als Hennie 
Schovers op zijn fiets, dan missen we 
meer dan de helft van de wedstrijd.”

Hennie Schovers in 1985 al: “Alle 
Ajax-supporters bunt een stelletje 
pradden.”

Theo Huijskes volgt Henk Stok-
kers op als voorzitter; “Ik zal 
trachten om het accent dat er bij 
sv Grol op de voorzitter ligt, te 
verleggen naar het hele bestuur.”

Frans Koenders met een moment uit 
zijn voetbalcarrifire; “As wi-j 
weer eens good presteerden zei den 
olden bakker Wissink altied; dee 
jongs bunt groot eworden van mien 
brood. Moar volgens mien had hee 
d’r wal wat meer gist in meugen 
doon.”

Hoofdtrainer Erik Detiger over 
‘enfent terrible’ Michel Hoffman; 
“Hij is een persoon die de nei-
ging heeft linksaf in plaats van 
rechtsaf te gaan, waarbij ik zelf 
echter steeds in gedachten hou, dat 
3 maal linksaf ook rechtsaf is.”

Harrie ,Broajert’ Huyskes in 1986 
over zijn periode dat hij werkzaam 
was bij de Boerenleenbank; “De 
boer’n  kwaam’n toon met eierkis-
ten vol  hun zwarte poen brengen.”

Wim ,Joens’ Jansen over de voet-
balkwaliteiten van Datse Roerdink, 
een pupil van hem in Grol 11, 1986; 
“Een schijnbeweging van um er d’r 
lag d’r al weer ene op de Twente-
route.”

Bertus en Willie Oostendorp over 
de trainingspakken die Wissink in 
1987 aanbood; “Wi-j mosten ze veur 
de foto krange an trekken, want 
de foto kwam in de Gelderse Bode 
en Wissink wol graag een betjen 
reclame in ruil veur ’t sponsor-
schap.”

Willem Bonenkamp in 1988 over zijn 
keepertalenten in een ver verleden; 
“Zo’ne besten keeper was ik neet. De 
latte hing veur mi-j altied völ te 
hoge.”

Redacteur Richard Koster is op be-
zoek bij Jan ter Bogt en kijkt de 
hele avond verschrikt naar de hond; 
“Hee dut niks, aj um moar neet aait.” 
Jan vertelt dat hij het moeilijk 
vindt een opstelling te maken van 
Grol 1; “Ik komme altied op 12 man 
oet.”

Bernard Wildenborg over zijn acti-
viteiten voor de Grol; “Ik was drok-
ker met de Grol dan met mien wark.” 
Humor was hem ook niet vreemd, con-
stateerde interviewer Henk Wolters. 
Hij weet nog dat ze Bernard eens 
vroegen hoe het met zijn vrouw was, 
die een tijdje ziek was geweest. 
Zegt Bernard; “Ze is weer prima in 
orde. Ze keakelt al weer.”

Datse Roerdink vertelt in 1989 over 
de techniek bij Oldenhuis, zijn eer-
ste werkgever; “Aj doar een boom-
stam in de machine drukten, kwam d’r 
een hobbelpeerd oet.” 

Henny Lichtenberg weet zich een 
voorval met grensrechter Bennie 
‘Puck’ Rave te herinneren. “Puck 
werd gewisseld als grensrechter. 
Hij had een sneetje in het oor. La-
ter kreeg hij langs het veld een 
woordenwisseling met een vrouw. Dit 
gesprek liep uit de hand, zodat Puck 
van het veld werd verwijderd. Het 
bleek om de vrouw van de scheids-
rechter te gaan.” 

Henk Stroet kent in 1990 als 
scheidsrechter geen angsten in het 
veld. “Ik goa veur gin mense an 
de kante. Zelfs neet veur ene met 
schilderi-jen op d’n arm.”

Wim Meuleman in 1991 over het advies 
dat Johan Koehorst hem eens gegeven 
had; “Hij zei een keer tegen mij dat 
ik veel pindakaas moest eten. Hij 
zou dan een goed woordje voor me 
doen bij De Graafschap. Hele potten 
pindakaas at ik leeg, maar ik zit 
nog steeds in Grol 11 te loeren.”

Knunnekes President Frans Kooiker 
in 1993 over de keuze van de Prins 
en Adjudant; “Je moet zorgen voor 
een koppel dat goed bij elkaar 
past. Anders krijg je er zo’n Lich-
tenvoordse carnaval van.”

In 1993 vindt ter gelegenheid van 
het 75 jarig jubileum op Marveld 
het Sportcafe Lokaal plaats van De 
Gelderlander. Presentator Domien 
Esselink vraagt aan de heer Baks 
of hij nog wel een naar Grol 1 ging 
kijken; “Jazeker, anders kan’k niks 
zeen.”

• Frank Wal-
terbos zwetend 
bij Broodje 
Tom: “Carry, 
die tomatensoep 
is wel pittig, 
maar niet echt 
vies”. Komt er 
even later een 
serveerster aan: 
“Meneer, u had 
tomatensoep 
besteld?”. “Ja, 
maar die heb 
ik net op”. “O, 
sorry meneer, 
dan heeft u de 
verkeerde kom 
gehad... dat was 
verdunde zigeu-
nersaus!!!”. 

31



25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN
25 JAAR UITSPRAKEN

In 1995 is Grol scheidsrechter Arn-
oud Roorda aan het woord in het 
clubblad. Op de vraag of hij nog 
minpuntjes kende over de “Grol”, 
antwoordt hij: “Ik heb er wel moei-
te mee dat de opbrengst van het 
jubileum niet gebruikt is voor de 
kleedkamers van de lagere elftal-
len, die het hard nodig hebben en 
waar alleen maar over gepraat wordt, 
en wel de kleedkamers 1 en 2”. 
Inmiddels zijn Arnoud’s gebeden 
verhoord...

In de tweede editie van 1995 wordt 
aan Arréan Arink de vraag gesteld 
of hij nooit de behoefte heeft ge-
voeld naar een andere vereniging 
te verkassen, waarop zijn antwoord 
is: “De Grol is mijn vereniging 
en ik vind het er onwijs gezel-
lig. Kijk alleen al eens naar de 
accommodatie. Dat hebben we toch 
perfect voor elkaar? De Grol doet 
er goed aan om geen spelers van 
elders aan te trekken en die te be-
talen. Ik sta achter het beleid van 
s.v.“Grol”. Sponsors hebben meestal 
geen clubliefde. Kijk maar eens wat 
er met Longa en WVC gebeurd is”.

Ook komen we in het jaar 1995 een 
artikel tegen, geschreven door 
Bjorn Koldewey en Niels Ars, die 
als pupil verslag doen van hun D-
kamp van dat jaar. “’s Avonds voor 
het slapen gaan, gingen we allemaal 
in de rij staan voor iets waar we 
ons zo erg op verheugd hadden. Dat 
waren de NACHTKUSJES!!! ’s Avonds 
in de tent hebben we veel gela-
chen. Als we zo tegen 1 uur naar 
bed moesten, kwam Toon Hartman even 
zeggen: “Mannen, tegen twee uur ben 
ik weer terug en dan liggen jullie 
allemaal in je nest!”

In 1995 brengen Peter van Vossen en 
John van den Brom ook een bezoek-
je aan City Lido in Groenlo, als 
zij met Istanbulspor op trainings-
kamp in Winterswijk zijn. Het bier 
vloeit rijkelijk in het ‘Las Vegas 
van de Achterhoek’. “Las Vegas...?” 
Van den Brom begint te lachen. “Co-
lorado van de Achterhoek bedoel je 
zeker...?! Nee, het was een leuke 
tent met veel bier. Alleen voelden 
wij ons in het begin wat aangeval-

len. Mensen van hier zien ons als 
beroemdheden. Zo worden we constant 
omringd door belangstellenden en 
dat kennen wij in Amsterdam niet, 
althans allang niet meer”. 

In datzelfde jaar komt hoofdsponsor 
City Lido, in de personen van Erwin 
de Roo en Robert Venderbosch, aan 
bod in het clubblad. Op de vraag 
hoe de heren tegen de s.v. “Grol” 
aankijken, antwoorden zij: “Een 
hele gezellige vereniging, waar wij 
veel mensen kennen. Veel mensen van 
de s.v. “Grol” hebben ons ook met 
open armen ontvangen toen wij hier 
in Groenlo op de zaak kwamen. De 
s.v. “Grol” heeft een enorme uit-
straling en niet alleen in Groenlo, 
maar in de hele regio. Het is een 
vereniging waar je wat ziet gebeu-
ren en het heeft een schitterend 
sportcomplex”.

Henk Veldhuis in 1996 over zijn 
‘Karremansgevoel’: “Ik krijg een 
Karremansgevoel van mensen die 
achteraf hun conclusies trekken of 
mening geven, zonder dat ze probe-
ren iets aan de situatie te ver-
beteren”.

Tom Kaak in 1996 (Graafschap) over 
zijn talent: “Ik denk dat er bij 
mij wel een stukje talent is aange-
boren. Er zal wel wat zijn blijven 
hangen van mijn vader”. Grijze oude 
mannetjes die al vele, vele jaren 
langs de zijlijn van de Graafschap 
staan, zeiden Tom eens: “Er heeft 
hier vroeger wel eens eerder een 
Kaak (Theo Kaak was ooit ook prof-
voetballer bij De Graafschap en SVV, 
red.) gevoetbald. Dat was technisch 
een hele goeie voetballer, maar zijn 
inzet was nul komma nul”. 

Leon Geelink heeft in 1996 al een 
vooruitziende blik. Hij vertrouwt  
de verslaggever van het clubblad 
toe te hopen dat zijn eigen kind 
(wat dan al de naam Jordy heeft) er 
ook zo lief uit zal zien als Leon 
zelf vroeger. 
Inmiddels heeft Leon een zoon met 
de naam Jordy.

Tim Ebbers in 1997 over zijn vroe-
gere leider van de C2, Ben Bomers: 

“Die man was heel streng en fanatiek. 
Ik begreep hem niet altijd. Op een keer 
waren wij op een toernooi. Ik moest 
toen een hoekschop nemen. Ik schoot 
die bal er in een keer in. Ben Bomers 
heeft mij toen direct gewisseld. Het 
was geen publiekswissel, want er was 
geen publiek. En wat ik al helemaal 
niet snapte, wij hadden helemaal geen 
wissels. Volgens mij heb ik ook een 
paar keer meegedaan in C-1... of heb 
ik dat gedroomd?”

Kees Porskamp tijdens zijn eerste 
vlucht in 1997 bij zijn nieuwe werk-
gever: “Ik ben Kees en daar zijn de 
wc’s; mijn broer heet Rob en we stij-
gen nu op...! Moet je een “hoes” of 
een “nies”, mijn moeder heet Anne-
lies”. 

Tonnie Porskamp in 1998 tijdens zijn 
40-jarig bestuursjubileum: “Ik ben dan 
misschien ooit wel eens in de gemeente 
Lichtenvoorde geboren, maar ik heb me 
nooit Lichtenvoordenaar gevoeld....”. 
Waarvan akte.

Enkele uitspraken van de onbekende 
“gast”schrijver S. Tapper worden in 
een clubblad in 1998 nog eens op een 
rijtje gezet. Over de snertloop zegt 
hij het volgende:
“De ‘snertloop’ wordt omgedoopt tot 
‘musloop’.”
“Misschien dat de oetvinder / bedenker, 
enen trainer te Winkel, bedoel’n dat 
ie der met deelnemers als Mus, Fut, 
Köpken, de Klunte, Hrubesch, Hakkie, 
de Kos etc. better soep van kunt kok-
ken en dan alleene nog moar snert. De 
rest van de metlopers kon ie dan in de 
soep doon, want de meesten loopt im-
mers met veur spek en bonen. Volgens 
mie ku’j der nog better hutspot van 
maken...”

Nancy Everink geeft in 1998 antwoord 
op de vraag of de s.v. “Grol” jeugd 
de toekomst heeft: “Ja, als men ten-
minste eerlijk met elkaar omgaat. De 
Grol is een vereniging die presta-
tiegericht wil zijn en gezelligheid 
wil bieden, dat bijt elkaar wel eens. 
Daarnaast zou eenmaal ingezet beleid 
niet van het een op andere moment over 
boord gezet moeten worden. Een voor-
beeld hiervan is het kiezen voor de 
jeugd en als het er werkelijk om gaat, 

1997
• Co Adriaanse 
(Hoofd opleidin-
gen bij Ajax) 
had zijn weekend 
niet echt, dat 
weekend van 
het “Marveld-
toernooi”, lees 
maar: Op zater-
dag belt hij 
naar de kantine, 
waar Annelies de 
telefoon aanpakt 
... “Sportpark 
Den Elshof...”
“Ja hallo, hier 
met Co Adri-
aanse, Hoofd 
opleidingen 
Ajax.... Kunt 
u mij zeggen 
of Ajax aan het 
spelen is of dat 
ze al gespeeld 
hebben?”
Annelies: “We’k 
niks van, d’r 
wordt hier 
den helen dag 
e’voetbald!” 
Co Adriaanse: 
“Ja, maar kunt u 
even kijken of 
informeren...?”
Annelies: “Mo’j 
moar hier kom-
m’n. ‘k Heb gin 
tied, ik mot 
patat bakken!” 
Co Adriaanse: 
“Maar...”
Tuut, tuut, 
tuut...
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toch weer de “oudjes” van stal ha-
len en uiteindelijk met lege handen 
zitten. Geen titel en gefrustreerde 
jeugdspelers”. 

Aan ‘Mooder’ Sprenkeler wordt tij-
dens een interview in 1999 gevraagd 
of zij veel van de huidige Grol 1 
spelers kent: “Ik heb soms al meui-
te um mien eig’n kleinkinder’n te 
herkenn’n as ze op stroate hallo 
tegen mie zegt...”.

Robert Zijdel in 1999 over de Super 
11: “Het geeft een kick als 247 men-
sen een jaar lang een spel spelen, 
dat jij organiseert. Laatst kwam er 
een klein jongetje bij me aan de 
deur en die vroeg: woont hier de 
Super 11?” 

Tijdens het Marveld toernooi van 
2000 wordt voor het clubblad een 
interview afgenomen met Danny Blind. 
Danny over zijn ambities: “Per 1 juli 
2000 begin ik als trainer bij de A1 
jeugd van Ajax. Ik heb zo’n twintig 
jaar gevoetbald en het lijkt me echt 
een uitdaging om me nu op het trai-
nersvak te richten”. Anno 2006 is 
hij al weer een poosje hoofdtrainer 
bij Ajax en klaar voor Internatio-
nale in de Champions League!!!

Als Max de Vries sr. in 2000 uitge-
roepen wordt tot lid van verdienste, 
is hij menigeen een stapje voor: “Ik 
wist dat ik het lintje zou krijgen 
en ben toen expres niet op komen 
dagen: Je zet je in en je vindt 
het leuk en dan zit je niet op zo’n 
lintje te wachten”. 

Sponsoravond 2001 in de Radstake 
met Heerenveen-duo Riemer van der 
Velde en Foppe de Haan. Na afloop 
is het duo met Henk Veld gereed voor 
een flinke afzakker in Winterswijk.
Riky ter Bogt, zeer ad rem,  tegen 
Foppe: ”Hoo mot dat noo morgenvrog 
met de training?” Foppe: “Mevrouw-
tje maakt u zich niet druk, Gert Jan 
Verbeek regelt het wel”.
Toen al kon Gert Jan Verbeek bij 
Heerenveen niet meer stuk!!

Toon Hoffman in 2002 over zijn roe-
ping als kunstenaar:”Bi-j mien is 
het altied nog zo met schilderen: 

ik denk, zal ik ’t met de kwast 
doon, of zal ik den pot d’r in 
ene keer veur gooien”. Over zijn 
vrijwilligerswerk bij de woens-
daggroep zegt hij: “Ik bun d’r 
van oavertuugd dat as disse groep 
neet meer zol bestoan, het binnen 
een paar moand ne groten kroam 
zol weazen op het Grolveld. Ik 
let no ook overal op, terwijl ik 
vrogger bi-j wieze van sprekken 
nog gin liene op het veld zag 
stoan”. 

Vader en Zoon Wallerbosch in 2003. 
Tonnie, die zijn zoons nooit in 
het eerste zag voetballen, over 
Michel Hoffman: “Ik neem mijn 
petje ervoor af, 37 jaar en dan 
op dit niveau. Thomas: ”De motor 
van het veld als hij er maar 1 
inschopt”. Over de trainers. “De 
beste was Peter Schulte en Kee-
mers was ook een goede”. En over 
Gerard Bos. Thomas: “Hij moet 
meer zijn mond houden, teveel 
emoties”. Tonnie: “Maakt niet 
uit, dat is temperament!”. 

In 2003 nog een Duitse link. Dirk 
Diekman, jeugdtrainer bij Bayer 
‘04 Leverkusen tijdens het Mar-
veld toernooi over talent en men-
taliteit: “Wenn wir nach FC Köln 
gehen, mussen die Spieler rote 
Augen haben!!”.

Oudejaarsdagvoetbal en ande-
re zaken op den Elshof. Wilko 

Poortman moet een stukje schrij-
ven voor het clubblad en mailt 
Wally het volgende: “Ha die Wal-
ly. Op deze manier interviewen 
moeten we niet meer doen. Met 
de nodige halve liters op kan ik 
mijn handschrift niet meer le-
zen. Ook herinner ik me weinig 
van de gesprekken”. 

In 2004 weer een bijdrage van 
onze vlaggenist. Dit keer van-
uit Kopenhagen. “Hadden we in 
onze Grolse gracht ook maar zo’n 
mooie zeemeermin. Zij zou zich 
alleen moeten laten zien indien 
een speler van ons vlaggenschip 
na de wedstrijd met de rijke la-
ding van drie punten de stads-
gracht passeert”.

Michel, William en Pascal blikken 
in 2004 terug op een mooi seizoen 
en vele herinneringen. Pascal: 
“Bij mijn debuut als grensrechter 
bij VIOS Beltrum  uit zat ik van 
de zenuwen de hele tijd op de pot. 
Ik kon echt niet vlaggen en Gerald 
Groot Zevert heeft me toen ver-
vangen”. 
Naast geintjes was er ook een te-
rugblik op serieuze zaken.
Michel en William. “Het absolute 
dieptepunt was het overlijden van 
Leo Reyerink. Bij de condolean-
ce zei vader Jopie dat we ervoor 
moesten zorgen kampioen te worden. 
En dat hebben we gedaan voor Leo”.  
Michel: “Ik heb dat seizoen meer-
dere keren langs de kant gestaan 
om te kotsen. Niet van de jajem, 
maar van de zenuwen.”
“Na de kampioenswedstrijd zijn we 
met zijn allen naar het kerkhof 
gegaan. Dat was wat!! Het verlies 
werd zoals zo vaak gedeeld met de 
hele Grol. Dat was en is zo ty-
pisch Grol. Geweldig!”, winden de 
heren er geen doekjes om.

Theo Huyskes blikt in 2005 terug 
op een groot interview met hem 
over s.v. “Grol” in Voetbal Inter-
national. “Co Adriaanse belde me 
op en zei: Ik heb een zwak voor de 
s.v. “Grol”.

Freddy te Veluwe op een iets lager 
niveau: “De trainingen van Ben Bo-
mers waren vaak nog mooier dan de 
wedstrijden zelf. Omdat Ben zelf 
nooit op niveau gevoetbald heeft, 
kon je hem op de training zo mooi 
dollen”.

2005, het jubileumjaar van buurman 
Longa’30. Voorzitter Clemens Kor-
tes: “De gemiddelde Grollenaar is 
wat trotser en assertiever dan de 
Lichtenvoordenaar”.

Afscheid van een Grols boegbeeld. 
Tristan Hoffman. Tristan, oud spe-
ler, maakt ook bij s.v. “Grol” veel 
los. Tristan tegen Servais Knaven. 
“Heb ik je al eens verteld over de 
rivaliteit tussen Groenlo en Lich-
tenvoorde?”. Knaven: “Daar weet ik 
alles van. Daar ging het bij jouw 
bruiloft destijds ook steeds over”.

• Op zondag zit-
ten tijdens het 
Marveld-toernooi 
Marcel Rooks en 
Hennie Schovers 
bij de kassa. 
Komt er iemand 
aan die zich 
voorstelt als Co 
Adriaanse, Hoofd 
opleidingen van 
Ajax...
“Mooi”, zegt Mar-
cel, “dat is dan 
drie gulden”. 
Co Adriaanse 
weer: “Nee, ik 
betaal niet, 
want ik ben...”
Marcel: “Nou 
en...! Gewoon 
betalen!”
Co Adriaanse: 
“Maar als ik be-
talen moet, dan 
komt Ajax vol-
gend jaar hier 
niet weer”.
Marcel: “Hoeft 
ook niet, er 
zijn er zat die 
hier wel heen 
willen komen”. 
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Sinterklaas 
bezoekt F-jeugd s.v.”Grol”

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

Sinds jaar en dag brengt Sinterklaas 

een bezoek aan de jeugd van s.v.”Grol”, 

zo ook dit jaar. Bracht hij tot vorig jaar 

een bezoek aan zowel de E- jeugd als de 

F-jeugd, dit jaar kwam de Sint alleen op 

bezoek bij de allerkleinsten. Het was 

een groot feest in de sporthal. De teams 

hadden zich onder begeleiding van 

hun leiders uitgesloofd om een mooi 

en spetterend optreden te verzorgen. 

De optredens werden op uitstekende 

wijze aan elkaar gepraat door Kim en 

Pim (Gijs van Dongeren en Daniëlle 

Lensink). Ze maakten er samen met de 

Grolvoetballertjes een dolle boel van. 

Na de optredens was het grote moment 

daar, dat Sinterklaas de sporthal be-

trad, in gezelschap van een aantal van 

zijn pieten. De Sint was in goede doen 

en was blij de barre tocht door de dikke 

laag sneeuw veilig afgelegd te hebben. 

Hij had het er graag voor over vertelde 

hij. Waarschijnlijk was de Sint onder-

weg door een sneeuwbal geraakt, want 

halverwege zijn verblijf verloor de sint 

zijn mijter. ,,Mieters,” moet hij gedacht 

hebben. Het prachtige zilveren haar van 

de goedheiligman was zichtbaar goed 

verzorgd. Nadat de Sint enkel lovende 

woorden uitgestrooid had over de Grol-

kinderen, werden ze allen verrast met 

een kadootje. Na het uitpakken van de 

presentjes was het voor de Sint inpak-

ken en wegwezen, op weg naar andere 

blije gezichten. De opzet met alleen F-

pupillen lijkt meer dan geslaagd. Het 

feest komt nu echt uit de verf zoals het 

uiteindelijk bedoeld is, voor de aller-

kleinsten...

1997
• Gelet op de 
variabele werk-
tijden in de 
C.A.O. van de 
hedendaagse be-
steldiensten zou 
het ons niets 
verbazen dat 
sommige inwoners 
van Groenlo het 
vierde club-
blad nog eerder 
ontvangen dan 
nummer drie. 
De clubbladre-
dactie is voor-
nemens Jomanda 
te raadplegen 
voor de ver-
schijningsdata 
van de clubbla-
den voor volgend 
jaar.

1998
• Tijdens het 
Marveldtoernooi: 
Toon Frank be-
geeft zich ook 
op het inter-
nationale vlak. 
Wil hij een 
Duitser een paar 
lootjes verko-
pen, zegt Toon: 
“Wollen Sie noch 
lausjes kaufen?”
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The ‘Clubbladman’ always 
rings twice
[ J O N AT H A N  L A M M E R S ]

Een zilveren huwelijk, een kwart eeuw, tweeënhalf decennia, driehonderd maanden, 9125 dagen oftewel 25 jaar. 25 jaar, zo 

lang bestaat het clubblad van onze s.v. “Grol”. 25 jaar lang verhalen, anekdotes, indrukwekkende gebeurtenissen, grootse pres-

taties, Groltekkels en markante persoonlijkheden gebundeld in een blad dat alle Grolleden ieder kwartaal op hun mat zien 

vallen. In die 25 jaar is aan zo’n beetje alles binnen de Grol wel eens aandacht besteed. De besturen, de kantine, alle elftallen, 

veel individuele spelers, het Marveldtoernooi, de voetbalkampen en veelbetekenende leden. Dit is een kleine greep uit het 

grote arsenaal van beschreven onderwerpen door de 25 jaar heen. Niet te vergeten de vrijwilligers, want waar zou de s.v. “Grol” 

zonder deze mensen zijn? Ik zal u het antwoord geven: NERGENS! Ook het grootste gedeelte van alle vrijwilligersgroepen 

binnen de s.v.“Grol” is al eens of meerdere keren aan het woord geweest in ons blad. Alleen een belangrijke groep heeft zijn 

verhaal nog niet kunnen vertellen. Deze vrijwilligers stappen iedere lente en zomer, maar ook herfst en winter op hun twee-

wieler om, door weer en wind, het clubblad bij de mensen thuis te bezorgen. Zoektochten naar verscholen brievenbussen, op 

de vlucht voor blaffende honden, door wind, hagel, regen en sneeuw; voor deze vrijwilligers is niets te gek. Hoog tijd dus om 

eens met enkele oudgedienden te gaan praten over het vak van clubbladbezorger door de jaren heen. 

‘Clubbladwoman’, deze term had ook in 

de kop van dit stuk kunnen staan. Van-

daag heb ik namelijk een afspraak met de 

enige vrouwelijke clubbladbezorgster van 

de s.v.“Grol”, Hilde Froeling. Zij en Hans 

Emaus zijn twee willekeurig gekozen be-

zorgers die mij vandaag het 

één en ander gaan vertellen over hun 

bevindingen bij het bezorgen van ons 

clubblad. Nou ja, willekeurig gekozen, 

het geval wil dat ik hier wel twee echt 

heel oudgedienden voor me heb. Daar 

waar Hans zo’n 13 jaar geleden voor het 

eerst zijn ronde maakte langs de Grolse 

brievengleuven, wist Hilde de volledige 

honderd edities van ons clubblad op haar 

‘hoedeltje’ rond te brengen. 

Aan haar de vraag waarom ze ooit is be-

gonnen met het rondbrengen van ons 

clubblad. Hilde: ”25 jaar geleden was 

Ferry (haar man) één van de mede-op-

richters van het clubblad zoals wij dat 

nu kennen. Zoals wij dat nu kennen zeg 

ik omdat er daarvoor ook al wel een soort 

van clubblad was, ‘De Tribune’ genaamd. 

Dat waren meer een paar gekopieerde 

A4-tjes, met mooie verhalen en anekdotes 

erop. Deze hebben overigens wel de aan-

zet gegeven tot het clubblad zoals het nu 

bestaat. Ferry zat dus bij het vernieuwde 

clubblad in de redactie en omdat ik de s.v. 

“Grol” ook altijd een warm hart heb toe 

heb gedragen ben ik toen begonnen met 

het rondbrengen van de clubbladen”. Aan 

Hans dezelfde vraag. Hans: ”Ik heb het 

destijds overgenomen van Harry Huiskes 

(oftewel Broajert). Harry deed de ronde 

binnen de grachten, maar hij had altijd 

clubbladen te weinig. Dat lag niet aan een 

tekort aan clubbladen, maar Harry praatte 

dan onderweg zoveel, dat hij ondertussen 

zo ergens een clubblad naar binnen gooi-

de. Hij heeft toen tegen mij gezegd dat hij 

het niet meer kon en heeft mij gevraagd 

het van hem over te nemen. Ik wilde dit 

graag doen, zolang het maar binnen de 

grachten bleef, omdat ik ook al druk was 

met veel andere dingen voor de s.v.”Grol”. 

Dus zo gezegd, zo gedaan”. 

Maar hoe gaat het nou in zijn werk. Wat 

is de weg die het clubblad doorloopt van 

de drukkerij naar uw brievenbus. Dit pro-

beer ik tijdens dit gesprek boven tafel te 

krijgen.

De bladen worden nadat ze zijn gedrukt 

naar een vast redactielid gebracht, op dit 

moment René Wolters. Deze zorgt er op 

zijn beurt weer voor dat alle bezorgers de 

juiste hoeveelheid thuis krijgen om hun 

wijk van een clubblad te voorzien. Daar-

naast geeft hij een ieder een uitdraai van 

alle adressen per wijk. Vervolgens kunnen 

de bezorgers aan de slag. Hans vertelt hier 

het volgende over:

“Eerst blader ik het blad even vluchtig 

door om te kijken welke verhalen er al-

lemaal in staan en vervolgens begin ik 

1998
• Michel Hoffman 
zit aan de tap 
en ziet een 
vrouwelijke sup-
porter van Fe-
ijenoord in een 
zeer strak blauw 
tijgervelletje 
binnenkomen. Mi-
chel: “He, waar 
kom jij vandaan 
blauwe tijger”. 
Antwoordt de 
vrouw: “En jij 
dan, witte aap?”

• Grol B1 heeft 
afgelopen sei-
zoen zes keer 
gescoord. Vijf 
keer in de com-
petitie op het 
veld en dankzij 
Rob Schurink (in 
een wedstrijd 
tegen de ouders) 
ook nog een keer 
tegen de kan-
tineruit.
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direct met het rondbrengen. Ik doe dit in 

twee fasen, eerste de ene kant van de Grol-

se binnenstad, dan de andere. Ik neem de 

helft van de bladen op mijn arm en wan-

del door het centrum. Hier wonen zoveel 

Grolleden dat ik de bladen zo kwijt ben”. 

Voor Hilde geldt bijna hetzelfde, alleen 

zij leest het blad niet voor de tijd. Daar 

neemt ze na het rondbrengen uitgebreid 

de tijd voor. Direct beginnen met rond-

brengen doet ze wel. Hilde: “Als het blad 

binnenkomt, dan laat ik alles vallen en 

spring ik op de fiets. Vooral rond de Kerst 

is dit nog wel eens een probleem. Dan sta 

ik bij wijze van spreken het Kerstmaal te 

bereiden en dan komt het clubblad. Toch 

maakt het me niet uit, eerst moet het blad 

de deur uit”.

Beide bezorgers vertellen dat ze het club-

blad altijd met veel plezier rondbrengen. 

Het is toch ook wel een soort van soci-

ale gebeurtenis. Als ze onderweg lopen 

of fietsen met een stapel clubbladen, dan 

komen ze regelmatig bekenden tegen met 

wie ze een woordje of soms zelfs een kop 

koffie wisselen. Zo vertelt Hilde: ”Ik heb 

altijd een vaste ronde op ‘t Blik. Dit is erg 

leuk, omdat ik daar ook oorspronkelijk 

vandaan kom. Ik zie dan veel bekenden en 

klets wat bij. Als ik een clubblad over heb, 

dan gooi ik die bij een goede bekende van 

mij in de bus. Zij was vroeger helemaal 

verzot op het clubblad en las het van A tot 

Z. Nu ontvangt zij door omstandigheden 

het clubblad niet meer. Het blad dat over 

is, krijgt zij dan van mij en dan drinken 

we ook wel eens een kop koffie. Het rond-

brengen zie ik dus gewoon als een stukje 

gezelligheid”. 

Deze gezelligheid komt ook terug in de 

reacties die de beide vrijwilligers krijgen 

als ze het blad aan het rondbrengen zijn. 

Ze vertellen beiden dat veel leden iedere 

keer weer uitkijken naar het uitkomen 

van het clubblad. In hun ogen kan dat ook 

niet anders, omdat ze beiden vinden dat 

het blad een grote meerwaarde heeft voor 

de sociale samenhang van de s.v. “Grol”. 

Hans vertelt: “Ik heb ook wel eens meege-

maakt dat er mensen op straat lopen die 

geen lid zijn van de Grol, maar die wel aan 

mij vragen of ik er misschien eentje over 

heb. Dit zegt in mijn ogen genoeg. Het is 

gewoon een erg leuk clubblad om te le-

zen. Toch zeg ik dan tegen deze mensen 

dat ik er geen over heb. Dan moeten ze 

maar zorgen dat ze lid worden”, lacht hij 

er achteraan.

Dat het goed gaat met het ledenbestand 

van de s.v.“Grol” merken de clubbladbe-

zorgers ook. Hans heeft een wijk van 110 

adressen en de wijk van Hilde wordt ook 

iedere keer groter; nu heeft ze den Sliem 

er ook bij gekregen. Ze vinden de grootte 

van de wijk geen probleem en steken er 

graag een paar uur tijd in. Hilde voegt 

daar wel aan toe: ”Het is nu nog goed te 

doen, die paar adressen op den Sliem er-

bij, maar ja, als straks De Laarberg hele-

maal vol is gebouwd dan zal het wel een 

eindje verder fietsen worden. Dan zit je al 

haast halverwege Eibergen!”.

Als de bezorgers hun adressen dan heb-

ben bereikt, dan is het soms ook nog 

even zoeken naar de brievenbus. Deze is 

uiteindelijk meestal wel te vinden, maar 

dan .... Er zitten er een paar tussen waar-

bij het hen echt lastig wordt gemaakt om 

het clubblad naar binnen te krijgen. Hans 

heeft daar wel een oplossing voor gevon-

den: “Als ik zo’n bus tegenkom, dan kijk ik 

gewoon een beetje rondom de deur of ik 

een kier kan vinden; vaak schuif ik ze dan 

gewoon onder de deur door”. Als bezorger 

moet je dus niet alleen doorzettingsver-

mogen hebben, maar moet je bij tijd en 

wijlen ook nog eens behoorlijk inventief 

zijn. 

Toch waren er bij de ronde van Hans ook 

voordeuren zonder brievenbus en waar 

hij ze zo onder de deur door kon schuiven, 

maar dit toch niet deed. Hier klopte hij 

dan netjes aan. Ik heb het over de Grol-

leden die wonen in het verzorgingstehuis. 

Hans vertelt hierover: ”Bij de Molenberg 

drukte ik de clubbladen nooit zomaar 

onder de deur door. Er moest daar altijd 

wel even een woordje met de bewoners ge-

wisseld worden. Ook dat is belangrijk, de 

oudere mensen waardeerden dit enorm. 

Daarnaast vond ik het zelf ook geweldig, 

dan hoorde je weer wat verhalen en na af-

loop kreeg ik dan een lekker chocolaatje. 

Dan kon ik er weer tegenaan!”

En dan, uiteindelijk, ligt het clubblad 

dus bij u, als s.v. “Grollid”, op de mat. De 

beschreven ervaringen en de getoonde 

inzet zullen voor alle andere club-

bladbezorgers niet veel anders zijn. Ik 

denk dat wij als clubbladredactie en u 

als lid van onze vereniging dus enorm 

trots kunnen zijn op deze groep vrijwil-

ligers. Van deze gelegenheid willen wij 

als clubbladredactie, dan ook gebruik 

maken om alle huidige clubbladbezor-

gers en natuurlijk ook diegenen die het 

jaren gedaan hebben maar zijn gestopt, 

enorm te bedanken voor hun inzet 

door de jaren heen. Wij hopen dat zij 

nog vele jaren, het door ons samenge-

stelde clubblad, bij de leden van de s.v. 

“Grol” door de bus willen gooien. Op de 

volgende vijfentwintig jaar dan maar!

Sponsoren over 25 jaar clubblad
Slagerij van Geemen is al 25 jaar adverteerder van het clubblad. Gerard van Geemen over het clubblad:

• Wat kun je je nog herinneren als een leuk stukje in de club-
bladgeschiedenis?
“Dat was een tekkel die over mij zelf ging toen ik nog wedstrijden 

floot. En natuurlijk het interview van een tijdje geleden met Mar-

tijn en ik samen”.

• Heeft een clubblad voor de s.v. “Grol” enige waarde?
“Het clubblad is van grote waarde voor alle Grolleden. Als je ie-

dere keer de reacties bij ons in de winkel hoort, dan is het alleen 

maar positief dat er een dergelijk clubblad is”.

• Mis je iets in het clubblad?
“Nee, volgens mij niet. Ik lees hem iedere 

keer aandachtig door, omdat er leuke 

dingen over de vereniging in staan. Het 

ziet er gelikt uit en veel verenigingen zul-

len jaloers zijn op zo’n clubblad”. 

• Wat verder nog?
“Familie uit Almelo is lid van PH. Als ze 

bij ons zijn, dan lezen ze iedere keer het 

clubblad van de s.v.“Grol”. Iedere keer 

krijgen we dan weer de reactie dat het 

een fantastisch clubblad is en dat PH daar 

lang niet aan kan tippen. Dus clubbladre-

dactie, ga zo door en wij hopen nog lang 

te mogen adverteren in dit mooie blad”.

1999 
• Komt voor-
zitter Theo 
Huijskes eens 
een woensdag-
middag bij de 
F-pupillen een 
wedstrijdje 
fluiten, vraagt 
een van de 
pupillen hem 
na een tijdje: 
“Meneer, hebt u 
er wel verstand 
van?”.

2000 
• Bij de recep-
tie ter gele-
genheid van 
het kampioen-
schap van Grol 
1, verschijnt 
Jean Paul Pa-
pen keurig op 
tijd...... in de 
kantine en ziet 
tot zijn grote 
schrik dat hij 
eigenlijk bij 
City Lido had 
moeten zijn. 
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Hennie Rob
Gezelligheid, fluiten, activiteiten van de VSVG en 
ontspanning na de wedstrijden 

s.v. “Grol” Gezelligheid, het werken met de jeugd en Grol 5

Zeeland. De zee is altijd fascinerend…… Vakantieland Turkije

Jofel met Resi op de bank met een handvol pinda’s Liefde is….
Romantische vakantie met Marieke naar 
het buitenland

Hebben thuis nog meer te vertellen dan op het veld Scheidsrechters Denken op het veld meer te vertellen hebben dan thuis

Henk Blanken De beste voetballer van Grol Edwin Bosman

Over een paar jaar; de jeugdige spelers moet nog meer 
rijpen

Grol in de 2e klasse? Dit team is klaar voor de 2e klasse

Tijd voor nieuw bloed. Graag een trainer uit een plaats 
waar ze wel het hele jaar stroom hebben…

Vertrek Gerard Bos
Voor alle partijen het beste om een andere kant op te 
gaan

1 oktober 1976 – Jawoord gegeven aan Resi Beste beslissing ooit gemaakt Moet nog komen

Volgens Rob: In deze tijd op dit niveau nog scheidsrechter 
zijn.

Beste eigenschap Volgens Hennie: Vader om raad vragen.

Volgens Rob: Eigenwijsheid Slechtste eigenschap
Volgens Hennie: Commentaar op het fluiten van zijn vader 
en na afloop zijn vader te lang in de kantine houden

Grolkantine Stamkroeg Kras

Dat wordt op een familiefeestje wel goedgepraat
Verzoening Hemmie met het 

hoofdbestuur?
Dat komt ooit weer goed

Zo vader, zo zoon… of juist niet?  
Hennie en Rob Wildenborg

[ R I K  G O C K E L ]
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hamelandgroep  drukkerij
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Hennie Rob
Actiecentrum Groenlo. De belangen van Groenlo moeten 
behartigd worden. 

Gemeentepolitiek CDA

Allebei Buutavond of prinsenbal Prinsenbal

Film: James Bond Mooie film of goed boek Film: actie

Jan Baks – altijd in de weer Meest unieke Grolman Hans Emaus – onmisbaar voor de jeugd

De aandacht moet met name uitgaan naar de jongste 
jeugd. Bij de junioren en senioren zijn genoeg kundige 
trainers aanwezig.

Hoofd Opleiding en Grol

Onder leiding van Jos Porskamp wordt in blokken 
oefenstof aangeboden. 
Mijn team (E1) fungeert als pilot; 
de eerste indrukken zijn positief. 

De eerste autoritten met Hans Emaus achter het stuur 
naar Boekelo. Ik heb daarna direct de levensverzekering 
verhoogd.

Humor op het werk
Als Ajax-supporter eindeloze discussies over voetbal 
voeren met Leo Garstenveld (PSV) en Ronald ‘Japie’ 
Reijerink (Feyenoord).

Fancy Fair Hoogtepunten in het voetbalseizoen
De rushes van Jeroen te Veluwe die eindigen als 
“stervende zwaan”

Vissen en in het bijzonder het ophalen van de 
visvergunning bij het pioniersgebouw

Hobby’s Vissen en darten

Marco van Basten Voetballer aller tijden Maradonna

Kampioenschappen als grensrechter met Grol 1 onder 
Peter Schulte.

25 jaar clubblad Ik was 1 jaar tijdens de eerste druk.

Met de kleinkinderen naar het voetbalveld S.v. “Grol” 100 jaar Voetballer in Grol 11 (39 jaar)

Sponsoren over 25 jaar clubblad
Enorm Huijskes Boevink is al 25 jaar adverteerder van het clubblad. Gerrit Boevink over het clubblad:

• Heeft een clubblad voor de s.v. “Grol” enige waarde?
“Jazeker heeft dit waarde. Vooral voor de gegevensoverdracht, wat 

er allemaal zoal gaande is en leeft binnen de club”.

• Wat heb je met de s.v. “Grol”?
“Het is een mooie en goed georganiseerde club die veel voor zijn 

leden organiseert en dit ook met echte 

perfectie doet. Denk daarbij aan het wel-

bekende Marveld-toernooi”.

• Mis je nog iets in het clubblad?
“Ik mis niet direct iets in het clubblad. Al-

les is volgens mij zeer goed ingevuld. En 

het ziet er natuurlijk altijd netjes en erg 

goed verzorgd uit, prima werk”.

Rabobank Achterhoek-Oost is al 25 jaar adverteerder in het clubblad. Leo Lankveld over het clubblad:

• Heeft een clubblad voor de s.v. “Grol” enige waarde?
“Het clubblad heeft absoluut waarde voor ons als adverteerder. 

Voor de s.v. “Grol” is het een prima informatiebron naar leiders, 

spelers en supporters om te laten zien dat het zakenleven de club 

een warm hart toedraagt”.

• Wat heb je met de s.v. “Grol”?”
“Het is mooi om te zien dat de club een 

centrale rol vervult in de gemeenschap 

Groenlo. Dit geldt ook voor de Rabobank”.

• Wat mis je in het clubblad?
“Persoonlijk mis ik een stukje geschiede-

nis. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken 

aan jeugdcompetities van jaren terug met 

betrekking tot de mannen die nu in de 

hoogste elftallen spelen”.

Autobedrijf Kolkman is al 25 jaar adverteerder van het clubblad. Benny Kolkman over het clubblad:

• Wat kun je je nog herinneren als een leuk stukje in de club-
bladgeschiedenis?
“Dat was een stukje dat over Tonnie Porskamp ging. Het heette 

geloof ik Fiets um d’r in. Dat vond ik erg grappig”.

•Heeft een clubblad voor de s.v. “Grol” 
enige waarde?
“Ja absoluut. Hierdoor wordt de onder-

linge band versterkt. En interviews met 

bepaalde personen zijn natuurlijk erg 

interessant”.

• Wat heb je met de s.v. “Grol” en het 
clubblad?
“Ik ben altijd lid geweest van de s.v. “Grol”, 

vanaf 1964. Met dit clubblad blijf je mooi 

op de hoogte van de ontwikkelingen bin-

nen de club”.
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[ R I C H A R D  K O S T E R ]

Over gezellige redactievergaderingen 
en voetballen in alle vroegte op zondag

Als redactielid heb ik jarenlang deel 

uitgemaakt van het dit jaar jubilerende 

clubblad van de s.v. “Grol”. Na 25 jaar is 

dit de 100e editie en het doet me ple-

zier om aan dit speciale nummer mijn 

medewerking te mogen verlenen. 

Mijn eerste verhaal schreef ik in 1986, 

mijn laatste interview vond plaats in 

het jaar 2000. De jaren daarna schreef 

ik af en toe nog een stukje, meestal in 

de vorm van een kerstverhaal.

De redactievergaderingen waren altijd 

gezellige avonden. Soms zo gezellig dat 

men mij de andere dag op het werk vaak 

vroeg of ik de avond daarvoor een brui-

loft had. We hadden een gezellige groep 

die aangevuld werd met de helaas veel 

te vroeg overleden Ferry Froeling. Ferry 

trad op als adviseur en afgevaardigde 

van het hoofdbestuur, maar het kwam er 

in de praktijk op neer dat hij meer fun-

geerde als een soort mentor van tekenaar 

Jos Lensink. Ferry en Jos hielden tijdens 

de redactievergadering als het ware hun 

eigen vergadering en die duurde meestal 

tot de rondvraag aan de orde kwam. Jos 

had altijd maar één punt voor de rond-

vraag en die vraag luidde: “Komt er dit 

jaar nog een kerstpuzzel?”. Elke vergade-

ring werd deze vraag gesteld, al was het 

ook Pasen of hartje zomer. Als we bij het 

agendapunt “ingekomen stukken” waren 

aanbeland, werd Annelies gebeld en die 

kwam vervolgens binnen met een blad 

halve liters. Hadden we toch nog een 

ingekomen stuk. Ingezonden copy werd 

nooit ontvangen.

“Tekkels” werden ook toen door iedereen 

met veel plezier gelezen. Eén van onze 

tekkels viel destijds echter niet in goede 

aarde. Iemand, geen lid van de Grol overi-

gens, had zich zo gestoord aan de inhoud 

van een tekkel met foto dat hij ons een 

advocaat op het dak stuurde. We ont-

vingen een brief waarin een bedrag van 

f2500 geëist werd als immateriële schade. 

Bovendien moest er binnen 14 dagen een 

rectificatie gestuurd worden naar alle le-

zers van het clubblad. Gelukkig werd de 

zaak uiteindelijk in der minne geschikt. 

We hoefden alleen maar een rectificatie 

te plaatsen in het volgende clubblad en 

daar hadden we natuurlijk geen proble-

men mee.

De interviews die ik hield vonden meest-

al plaats bij de mensen thuis. Daar voel-

den zij zich het meest op hun gemak en 

ik was er mooi een avond uit. Het waren 

altijd gezellige avonden en meestal had 

ik de andere dag een kater. Mooi om die 

verhalen nog eens terug te lezen.

Maar nu even wat anders. Onlangs las ik 

een artikel in de krant dat ging over het 

voetballen in alle vroegte op zondag voor 

seniorenelftallen. De laatste zeven jaar 

is het aantal teams met ruim 13 procent 

afgenomen. Dit alles heeft te maken met 

het uitgaanspatroon van vooral de jonge-

ren op de zaterdagavond. Na de overstap 

van de junioren naar de senioren is het 

gedaan met de zondagse rust, tenminste 

als je het eerste elftal niet gehaald hebt. 

Een groot deel kiest voor het bed boven 

de bal. Veel zondagverenigingen, ook de 

Grol, hebben nu een aparte zijtak voor 

voetballers die op zaterdag willen spelen. 

Er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders 

van zondagvoetbal, maar gezien de af-

name de laatste jaren blijft de vraag na-

tuurlijk of het voetballen op zondag nog 

wel toekomst heeft.

Ik ben een voorstander van het voetbal-

len op zondag. De zaterdag is een dag 

voor klusjes, boodschappen doen en wat 

aanrommelen. Ik herinner me nog mijn 

laatste voetbaljaren bij Grol 11 (niet te 

verwarren met het huidige Grol 11). De 

sfeer die er heerste, hoorde bij de zon-

dagochtend. Die zondagen waren heilig 

en niet vanwege de kerkelijke plicht. Nee, 

er moest gevoetbald worden en gezien de 

lichamelijke toestand van de meeste spe-

lers was dat een hele prestatie. Want ook 

wij gingen zaterdagsavonds uit en ook bij 

ons werd het heel laat. Gelukkig was dat 

bij de meeste tegenstanders al niet veel 

anders zodat we toch vaak wonnen. De 

meest ervaren stappers waren natuurlijk 

in het voordeel. Je kunt eigenlijk wel stel-

len dat de uitslag van de wedstrijd in de 

kroeg of disco beslist werd.

De charmes van de zondagochtend wa-

ren ook de verhalen die er verteld wer-

den over de juist beëindigde stapavond. 

En natuurlijk ging het over de erotische 

belevenissen. Tot in detail werd er ver-

haald over de technische hoogstandjes 

die toegepast werden waarbij het voor- 

en naspel niet vergeten werd. Het televi-

sieprogramma “Beter in bed” is vast geïn-

spireerd door deze ervaringen.

Grol 11 was een bonte mengeling van spe-

lers die één ding gemeen hadden: “nie-

mand begon nuchter aan de wedstrijd”. 

De keeper, de hoofdredacteur, heeft lie-

ver niet dat ik zijn naam noem, moest 

vaak gesteund tussen 2 medespelers 

naar het veld gebracht worden. Geluk-

kig voor hem hadden we een voorstop-

per met schoenen als gebaksdozen, die 

veel ballen opruimde, zodat het aantal 

tegendoelpunten meestal beperkt bleef. 

En soms viel de keeper zelf ook wel eens 

tegen een bal aan.

Voor de wedstrijd werd altijd eerst de 

opstelling besproken. Sommige spelers 

waren niet in staat om een hele of halve 

wedstrijd mee te doen. “De veters trillen 

me nog in de schoenen”, werd er wel 

eens gezegd. De fitste 11 mensen startten 

in de basis.

Arnoud R. wilde altijd in de spits. Als we 

hem een keer zijn zin gaven, zaten de 

bezoekers van Marveld met een helm 

op in de tenten en stacaravans. En Frans 

Porskamp zat in de kelder van zijn huis. 

Alles werd geraakt behalve het net van de 

tegenstander.

Maar gelukkig hadden we betere spitsen. 

Eén ervan was Aloys te B. Aloys had, zo-

als hij zelf altijd zei, veel talent. Menig 

tegenstander vroeg zich af waarom hij 

niet in Grol 1 stond opgesteld. Hij had 

ook nog andere capaciteiten. Ik heb het 

daarna nooit iemand meer zien doen. Bij 

het nemen van een corner schopte hij 

de cornervlag doormidden en niet over 

dwars, zoals Dirk Kuyt enige tijd geleden 

overkwam, maar over de gehele lengte. 

Voorwaar een huzarenstukje. Aloys was 

toch al iemand die zijn eigen krachten 

niet kende. Tijdens een volleybaltoer-

nooi gaf hij clubbladfotograaf Gerry van 

2000
• Tone Rooks, 
Mus, Ronald 
Wientjes en 
Wilko Poortman 
gingen samen op 
vakantie naar 
Rhodos. Tone 
zegt: “Met het 
stijgen van het 
vliegtuig moet 
Wilko achterin 
zitten en met 
het dalen moet 
Wilko langzaam 
naar voren lo-
pen”.

2002
• Antje Roerdink 
na het optreden 
van het orkest 
met haar naam 
tegen Jorien van 
den Herik: “A’j 
in de Kuip nog 
eens ne kere een 
feestjen hebt...”

2003
• Op het feest 
van Rob van 
Meurs en zijn 
Karin brengt 
Stefan Mondial 
een ode aan het 
bruidspaar. Ben-
nie ‘Nebs’ ter 
Bogt kijkt en 
hoort het aan en 
zegt tegen een 
andere feest-
ganger: “Zoveel 
politie hier en 
nog wordt hij 
niet opgepakt”. 
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D. eens een vriendelijk tikje tegen de 

borst. Gerry gilde van de pijn en zat ver-

volgens met zwaar gekneusde ribben 6 

weken in de ziektewet. 

Destijds werd er ook volop gerookt door 

iedereen. Zowel voor en na de wedstrijd 

als in de pauze werd er driftig gerookt 

bij voorkeur in de kleedkamer, want 

buiten was het meestal te koud. Dege-

nen die niet rookten werden geacht naar 

buiten te gaan als ze er last van hadden. 

In combinatie met alcohollucht en an-

dere uitlaatgassen ontstond er een ex-

plosieve atmosfeer. Levensgevaarlijk en 

voor hetzelfde geld hadden de nieuwe 

kleedkamers er al veel eerder gestaan.

Willy Z., in die tijd de mappenkoning 

genoemd, was de leider van dit promi-

nente elftal. Willy was iemand die van 

discipline hield en je kon van hem op 

aan. Als er trammelant op het veld was, 

vluchtte hij altijd als eerste naar de 

kleedkamer. Na de wedstrijd dronk hij 

een x-aantal halve liters, niet één meer 

maar ook zeker niet één minder, en 

verdween vervolgens, met zijn mappen 

onder de arm, naar en andere horecage-

legenheid. 

En de derde helft, wat toch echt bij de 

zondag hoort, was natuurlijk het beste 

gedeelte van de wedstrijd. Iedereen was 

in meer of mindere mate weer opge-

knapt door de buitenlucht en de halve 

liters lonkten weer. Sommigen begon-

nen zelfs al weer honger te krijgen. Het 

bestellen van het eerste patatje was 

echter een riskante onderneming. Want 

lette je even niet op dan ging je lekkere 

patatje als een schaal met hapjes de 

groep rond. Wat terug kwam was een 

leeg bakje met een vorkje. 

Een groot aantal spelers van het oude 

Grol 11 zie ik zondags nog vaak in de 

kantine zitten. Ze zijn zichtbaar ouder, 

kaler, grijzer en dikker geworden, maar 

zien er verder nog goed uit. Ze voetballen 

nog steeds en heten nu Grol 9. Humor 

zit er ook nog in. Hun geliefde stekje in 

het elftal is “op tien”. Vandaar dat ze al-

lemaal met rugnummer 10 voetballen. 

Hoe Grol 9 er op dit moment voorstaat 

weet ik niet. Hopelijk zijn de prestaties 

van het elftal succesvoller dan het optre-

den van Kees Porskamp op de buutavond 

in Beltrum. Maar ook nu nog doen ze het 

volgens mij vooral om de derde helft. Ter-

wijl hun vrouwen thuis zitten te breien, 

te kantklossen of te chatten, doen de 

mannen hun best om de omzet van de 

kantine nog wat op te krikken. De zon-

dag is voor hen nu ook nog heilig en zo 

moet het maar blijven.

Geboortedatum: 9 januari 1995

Lid sinds: 2000

Broertjes – zusjes: zusje Sam

School: Watermolen groep 7

Speelt in elftal: Grol E2

Positie: Nummer 10

Trainers + Leiders: Jos Penterman + Henny van de Mosselaar en 

 mama (Au3 Scholte van Mast)

Beste vriend: Etiën Klein Gebbink

Leukste hobby: Skateboarden

Favoriete voetbalclub: Ajax + Grol

Liefst op vakantie naar: Terschelling

Huisdier: Konijn Sjakie (helaas overleden)

Ik ben goed in: Skateboarden + voetballen

Ik vind de s.v. “Grol”: Een leuke vereniging

Vriendinnetje: Ja, Nathalie

Lekkerste eten: Hoela Burger + worteltjes (sappig)

Later word ik: Kok of prof skateboarder of striptekenaar

Leukste films: Brother Bear en In Oranje

Met één miljoen wil ik graag: Kids United helpen door een 1⁄2 miljoen te 

 geven en een nieuw skateboard voor mezelf kopen

Hekel aan: zuurkool + ananas

Favoriete speler: Wesley Schneijder

In de modder: Maak ik slidings en buikschuivers

Ergste blessure: Been gebroken met skateboarden

Gips: Ja, met heel veel handtekeningen

Speler van het kwartaal: Yannick Ebbers
[ M A R C  R O T S ]

2003
• Tijdens het 
partijtje kwam 
een in het 
prachtige Grol-
outfit gestoken 
Gymon Legro he-
vig verontwaar-
digd over zoveel 
onrecht wat hem 
werd aangedaan, 
bij zijn trainer 
zijn beklag doen 
met de medede-
ling: “Zeg trai-
ner, die rooie 
hesjes pakken de 
hele tijd mij de 
bal af”. 

• Jordi Bleumink 
vertelt over een 
gespeelde voet-
balwedstrijd aan 
opa, waarop opa 
vraagt of hij 
de goal heeft 
gemaakt. “Nee”, 
zegt Jordy, “die 
stond er al”.

2004
• Dennis Dibbets 
leert gestaag 
sinds hij samen-
woont met zijn 
Annemarie. De 
vaat rook al een 
tijdje bijzon-
der (lekker). 
Bleek dat Dennis 
al een tijdje 
wasmachineblok-
jes gebruikte 
in plaats van 
blokjes voor 
de vaatwasser. 
Klein vergis-
sinkje bij het 
boodschappen 
doen, ... door 
Dennis. 
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Onze vlag

Voor u ligt het honderdste clubblad. Dat 

is een mijlpaal op zich. Het clubblad is 

dan ook niet meer weg te denken binnen 

onze vereniging. Het is uitgegroeid tot 

een informatief-ontspanningsmedium 

met een zeer professionele uitstraling. 

Zo nu hoort u het ook eens van een an-

der. Wij hadden voor u dan ook een ge-

weldige en nagenoeg niet te overtreffen 

locatie uitgezocht om onze clubvlag te 

laten wapperen. Ik was razend enthou-

siast. Ik had ook al een wereldberoemd-

heid in gedachten die onze clubvlag in 

zijn handen moest houden. Alles was 

tot in de puntjes geregeld, zoals dat ge-

bruikelijk is bij het clubblad. Zelfs die 

wereldberoemdheid kon niet om mij 

met uw clubvlag heen. Werkelijk overal 

was aan gedacht. Ik had een nieuwe ca-

mera gekregen, digitaal welteverstaan. 

Zelfs een hagelnieuwe Grolvlag ontbrak 

er dit keer niet aan. En, nee dit zal niet 

gaan leiden tot een contributieverho-

ging. Beide zaken zijn namelijk geheel 

gesponsord. Dit alles zou het absolute 

hoogtepunt moeten worden in mijn 

nog prille bestaan als vlaggenist. Dit zou 

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

Allemaal leuk en aardig dat gerelativeer, maar daarmee had 

ik nog geen idee hoe mijn column in het clubblad nu gevuld 

moest worden. Ik besloot om mijn laarzen aan te trekken en 

een flinke wandeling door de sneeuw te gaan maken. Wellicht 

dat ik dan op een idee zou komen. Ik liep door de sneeuw en 

ik bedacht dat het misschien wel aardig zou zijn om een foto 

van “De Vlag” te maken met alle redacteuren en oud-redacteu-

ren erop, maar ja voordat ik die allemaal bij elkaar zou hebben, 

dan zouden we al weer minstens honderd clubbladen verder 

zijn. Tijdens mijn wandeling belandde ik bij de Wilhelmina-

bank en mijn gedachten dwaalden wederom af. Al staande voor 

deze bank vroeg ik mij af hoe veel nieuwe selecties deze bank al 

zou hebben voortgebracht. Nee, om hier op de bank te moeten 

zitten, dat heb ik nooit zo erg gevonden. Alleen vond ik het al-

tijd wel vervelend als ik op deze bank weer eens gewisseld werd. 

Dan stond je pas echt reserve. 

Mijn wandeling ging verder richting het Grolse Kanon. Vol trots 

stond het daar op zijn nieuwe affuit. Het kanon dat zo kenmer-

kend is voor onze vestingstad. Het kanon is voor Groenlo net zo 

kenmerkend als het clubblad voor de Grol, bedacht ik me op-

eens. Ja, het is beide: Zo vaste as Grol en voor het clubblad van 

de Grol is ten slotte niks te dol. Net toen ik dat dacht, ging de 

wekker en had ik gelukkig nog alle tijd om op pad te gaan voor 

de ultieme foto van “De Vlag. Helaas heb ik nu geen ruimte 

meer om u hier verder over te berichten. Hierover bericht ik u 

dan maar in één van de volgende clubbladen. Ik wens u allen  

alle goeds voor 2006 toe.

als het ware het hoogtepunt van mijn 

journalistieke clubbladcarrière moeten 

worden. Mijn vlucht was aan het begin 

van de middag gepland, zodat ik ’s och-

tends niet zou stranden in een file en 

mijn vlucht naar die zo bekende plek 

met die even zo bekende beroemdheid 

zou missen. Kortom, het zou allemaal 

vlekkeloos verlopen. Tot ik ’s ochtends 

mijn gordijnen open schoof en naar bui-

ten keek. Het was inderdaad helemaal 

vlekkeloos, wit. Op de wegen stonden el-

lenlange files en het vliegverkeer onder-

vond grote hinder vanwege het extreme 

weer. Daar strandde ons geweldige idee 

in de sneeuw. Het verdween als sneeuw 

voor de zon. Dit was een enorme tegen-

slag, maar goed tegenslagen zijn er om 

overwonnen te worden. Zeker in de voet-

ballerij. Hoe vaak hebben we bij de Grol 

al niet tegenslagen moeten verwerken, 

zowel op het sportieve vlak als gezien 

vanuit de maatschappelijke verbonden-

heid binnen de club. Ja, tijdens zo’n 

honderdste editie, die dan, als het goed 

is, ook nog net voor de Kerst verschijnt, 

ga je vanzelf wel een beetje relativeren. 
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