
C l u b b l a d  s . v. ” G ro l ”  •  J a a rg a n g  2 6 -2 0 0 6  •  w w w. s v g ro l . n l

Clubblad s.v.”Grol”



3

[INHOUD]

3	 Voorwoord
4	 Even	voorstellen
9	 Speler	van	het	kwartaal
10	 De	voorzitter	aan	het	woord
14		Nieuwjaarsreceptie
16	 Prins	en	Adjudant
23	 Nieuwjaarsloop
24	 Tonnie	Theissen
28	 Sponsor
30	 Onze	vlag

[VOORWOORD]

Vanaf deze plaats wens ik u namens de gehele clubbladredactie 

allereerst nog veel voorspoed, geluk en gezondheid toe voor 2007. Beter 

laat dan nooit, zullen we maar zeggen, maar niet minder oprecht 

gemeend. Voor u ligt niet zoals u misschien zult denken clubblad 1 

van het nieuwe jaar maar clubblad 4 van het 2006. Deze had u nog 

tegoed immers. Koning Winter heeft nog niet eens zijn intrede gedaan 

en we hebben de voetbalwinterslaap er al zo goed als op zitten. Er 

wordt al weer volop getraind en nog even en het gaat al weer ‘om t 

eggie’, tenminste als de weergoden het toelaten. Er lijkt nog het één 

ander uit lucht komen vallen en een enkele weerprofeet hoorde ik 

laatst zeggen dat er midden februari zelfs wel eens sprake zou kunnen 

zijn van een Elf Stedentocht. We zullen het zien. Altijd weer leuk zo’n 

tweede competitieronde. Spannend en interessant om te zien of de lijn/

prestaties uit de competitieronde voortgezet worden. Dikwijls worden 

ranglijsten helemaal overhoop gegooid na een aantal wedstrijden in de 

tweede ronde van de competitie en duiken ineens outsiders op die voor 

de prijzen mee gaan doen of zakken gedoodverfde favorieten weg op de 

ranglijst. Voor de één een positieve ontwikkeling, voor de ander minder 

prettig. De tijd zal het leren. We gaan het zien en volgen. Alle actieve 

voetballers wensen we alvast veel succes, maar bovenal veel spelvreugde 

toe en de liefhebber veel genot en kijkplezier. Dat het weer fijn langs 

de lijn mag zijn. Vooralsnog eerst veel leesplezier en alvast prettig 

feestdagen in februari toegewenst, wanneer heel Grolle zich weer in 

het feestgedruis stort.
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Henri Walterbos, Hoofdredacteur 
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2007, een nieuw kalenderjaar is aangebroken. Inmiddels is de hoofdtrainer, André  Simmelink, al een half jaar in dienst van de s.v. 

“Grol”. Nadat bekend was geworden dat hij voor een jaar heeft bijgetekend, hebben wij het plan gevat om de lezers van dit blad de 

mogelijkheid te geven om de trainer van het vlaggenschip een vraag voor te leggen. Afgelopen 2e kerstdag zijn uw “razende repor-

ters” gewapend met pen en papier de kantine afgestruind op zoek naar leuke, interessante en kritische vragen. De meeste mensen 

met wie we gepraat hebben, wilden even bedenktijd om goed over hun vraag na te denken. Aan het eind van de dag stonden er on-

geveer 80 vragen op papier. Uit deze vragen hebben we een selectie gemaakt en deze aan de 45–jarige oefenmeester voorgelegd. Het 

resultaat? Leest u maar verder en kom erachter wat de leden graag zouden willen weten van hoofdtrainer André Simmelink.

[PETER VAN DALEN EN JONATHAN LAMMERS]

1. Wat dacht je toen je werd gevraagd of 
je vragen van de leden van de s.v. “Grol” 
wilde beantwoorden?
“Een prima initiatief. Dit is voor mij de 

eerste keer dat op deze manier een inter-

view wordt afgenomen. Nu kunnen leden 

van de club ook eens vragen wat hen op 

het hart ligt en ook voor mij is het leuk, 

want dan krijg je ook beter inzicht wat er 

binnen de club leeft”.

2. Wat doe je tijdens een “voetballoze” 
periode zoals de winterstop en de zomer-
stop?
“Ik probeer in de winterstop, dat is voor 

mij twee weken, een beetje afstand te 

nemen van het voetbal. Ik kom dan 

ook niet op de club, ook al zijn er best 

aardige activiteiten georganiseerd. Het 

voetbal neemt normaal gesproken zo-

veel tijd in beslag, dat het voor geest en 

lichaam goed is om even rustig aan te 

doen. Verder wordt er vanaf 7 januari 

weer getraind en bereiden we ons voor 

op de tweede seizoenshelft. In de zomer 

geldt eigenlijk hetzelfde: drie weken op 

vakantie en vooral veel lezen, ook over 

voetbal”.

3. Zijn het voetbal en je werk goed te 
combineren?
“Af en toe moet ik op een dinsdag, don-

derdag of vrijdagavond werken, maar ge-

lukkig heb ik goede collega’s die wel eens 

werk van mij overnemen. Ook heeft Rik 

Gockel wel eens de training van mij over-

genomen als ik moest werken. Verder is 

de combinatie gezin, werk en voetbal wel 

aardig druk, maar ik merk dat ik het best 

functioneer wanneer ik het druk heb”.

12. Had je van tevoren een idee over de 
Grol en is dit uitgekomen?
“Voordat ik trainer werd bij de Grol, had 

ik al wel een idee over de club, omdat ik 

als tegenstander al vijf jaar tegen Grol 

had gespeeld. Ook heb ik van Gerard Bos 

wel het één en ander gehoord. En ik moet 

zeggen: dat is allemaal aardig uitgeko-

men. Wat dat betreft ben ik niet voor ver-

rassingen komen te staan”.

13. Heb je het idee dat je de beruchte 
‘Grolse Mentaliteit’ al een beetje hebt 
doorgrond? 
“Als met de mentaliteit wordt bedoeld: 

eensgezindheid, clubgevoel, organisatie-

vermogen, inzet, veel over hebben voor 

“André  Simmelink” vs “s.v. “Grol”

de club, gebruik maken van elkaars kwa-

liteiten en een topprestatie willen leve-

ren, dan mag ik zeggen: dat vind ik geen 

beruchte Grolse mentaliteit. Als al deze 

kwaliteiten nu ook nog eens toegepast 

zouden worden op het voetbalspelletje 

zelf, zouden de selectie-elftallen allemaal 

op een hoger niveau spelen”.

14. Ben je op de hoogte van de presta-
tie van de overige teams binnen de s.v. 
“Grol”
“Ik volg met name de uitslagen van het 

2e, 3e, de A1, de B1, C1 en de D1. Bij deze 

elftallen kom ik ook geregeld kijken. De 

rest van de teams volg ik alleen via de uit-

slagen en de verhalen”.

15. Wil je mensen van buiten de Grol laten 
komen om in het eerste te spelen?
“Binnen de s.v. “Grol” is het niet gebrui-

kelijk dat de trainer of het bestuur spe-

lers van buitenaf benadert om voor de 

club komen te spelen. Vorig jaar hebben 

enkele spelers contact gelegd met een 

speler van buitenaf om voor onze club te 

komen spelen. Ook heeft één speler zich-

zelf aangemeld. Dat is natuurlijk niet 

verboden. Als ik naar de samenstelling 

van de huidige selectie kijk, dan denk 

ik dat we niet op elke positie even goed 

bezet zijn”. 

16. Wat vind je belangijker in een speler; 
prestatie of persoonlijkheid?
“Een heel aardige en sociale jongen die 

niet kan voetballen heeft in een eerste 

elftal niets te zoeken. De prestatie staat 

voorop. In een team heb je verschillende 

persoonlijkheden nodig. Die verschillen-

de persoonlijkheden vormen samen een 

geheel. Met alleen ideale schoonzonen 

win je de wedstrijd niet, evenmin met elf 

schoppers. Bovendien kun je de persoon-

lijkheid van een speler niet veranderen, 

maar je kunt er wel voor zorgen dat hij 

zijn kwaliteiten als persoon ten dienste 

stelt aan het resultaat van het elftal”.

17. Je hebt bijgetekend, hoe zie je nu de 
toekomst?
“Allereerst gaan we er alles aan doen 

om in deze prachtige tweede klasse te 

blijven. We hebben nog tien wedstrijden 

om te bewijzen dat we een aanwinst zijn 

voor 2J. Verder wil ik gaan werken aan de 

verbetering van de conditionele eigen-

schappen van de spelers, ik vind dat we 

hierin nog progressie kunnen boeken. 

Ook op het tactische vlak kunnen we nog 

veel bijleren. De technische kwaliteiten 

moeten we om gaan zetten naar sneller 

spel, dit wordt nl. vereist op een hoger 

niveau. En ik zie in de nabije toekomst 

een kunstgrasveld waarop we lekker 

kunnen gaan trainen. Ook voorzie ik een 

verbetering van de jeugdopleiding in het 

verschiet liggen”.

18. Wat zijn de voorwaarden voor je ge-
weest om bij te tekenen?
“Een voorwaarde moet altijd zijn dat je 

verwacht dat er vooruitgang mogelijk 

is en dat mensen binnen de club willen 

meedenken hoe die vooruitgang gestalte 

te gaan geven. Dat het tempo van de trai-
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4. Wat is belangrijker in jouw optiek: re-
sultaat of het verbeteren van voetballers?
“Wanneer voetballers beter gaan voetbal-

len, gaat automatisch het resultaat ook 

omhoog. Het resultaat bij een eerste elf-

tal moet echter altijd op de eerste plaats 

staan. In het jeugdvoetbal is de opleiding 

het meest belangrijk”.

5. Welke muziek draai je op weg naar 
Den Elshof?
“Vaak heb ik radio 2 aan staan. De cd’s 

die ik nu in de auto heb liggen zijn: 

Madaleine Peyroux (jazz), Matt Bianco, 

Lenny Kravitz en Pete Droge. Ook houd ik 

van het stevigere werk van AC/DC, Status 

Quo en Queens of the Stone Age”.

6. Ga je zelf nog wel eens stappen? Zo ja, 
blijf je altijd nuchter of wil het wel eens 
gebeuren dat je iets te veel aan Bacchus 
geofferd hebt? 
“Als ik een avond vrij ben, blijf ik het 

liefst thuis. Dat komt niet zo veel voor, 

dus prefereer ik dit boven het gaan stap-

pen. Als ik uitga, ga ik het liefst naar een 

concert. Ik houd van een biertje en een 

glas whisky. En soms krijgt Bacchus meer 

dan waar hij recht op heeft”.

7. Waar ga je graag op vakantie en 
waarom?
“Het liefst naar een warm land, aan zee, 

relaxte mensen, lekker eten, goed glas 

wijn, rust”.

8. Van welke grote (beroemde) club zou je 
wel trainer willen zijn?
“Laat ik voorop stellen dat ik nu trainer 

ben van een beroemde club. Grol staat 

in de verre omgeving bekend als een 

prachtige club. Maar als je bedoelt of 

ik trainer zou willen zijn van een be-

roemde profclub? Mijn ambitie ligt niet 

op dat vlak en ik geloof ook niet dat er 

een profclub op mij zit te wachten. Maar 

als ik had mogen kiezen: Feyenoord in 

Nederland en Liverpool in het buiten-

land”.

9. Wie is je favoriete voetballer aller 
tijde?
“In Nederland Johan Cruijff en in het 

buitenland Diego Maradona”.

10. Wat vind je van Marco van Basten en 
zijn werkwijze?
“Voor zover ik het kan beoordelen vind ik 

het een mooie eigenwijze kerel. Doet fijn 

alleen maar waarvan hij denkt dat het 

’t beste is. Dat waardeer ik wel in hem. 

Hij wordt afgerekend op zijn resultaten 

en als het niet goed gaat, kan hij zichzelf 

recht in de spiegel kijken. Iedereen heeft 

een mening over je als je bondscoach bent 

en dat mag ook. Als het Nederlands elftal 

geen Europees kampioen wordt, heeft hij 

het dan slecht gedaan? Kom nou!”

11. Je werkt nu een paar maanden bij de 
Grol, heb je er plezier in?
“Het is nog niet voorgekomen dat ik met 

tegenzin richting Groenlo ben gereden. 

Voetbaltrainer is één van de mooiste be-

roepen en trainer zijn bij de Grol is speci-

aal. Plezier beleef ik aan de vorderingen 

van het team en de individuele spelers. 

Alleen: als we wat meer punten hadden 

behaald, had ik ook meer plezier gehad, 

maar dat is inherent aan het voetbal”.

“Een heel 

aardige en 

sociale jongen 

die niet kan 

voetballen 

heeft in een 

eerste elftal 

niets te 

zoeken. “

“...dit jaar 

erin blijven; 

voor de 

volgende jaren 

een stabiele 

tweede klasser 

worden, met op 

een bepaald 

moment de 

overstap naar 

de eerste 

klasse.” 
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ner hoger is dan van de bestuurders is misschien wel logisch, al 

had ik een tandje hoger niet erg gevonden”.

19. Waarom staat een speler reserve als hij te laat komt?
“Als een speler niet op tijd komt en ik weet op het moment van 

aanvang van de bespreking niet waar hij is, dan vind ik dat hij 

zich niet voldoende heeft voorbereid op het belangrijkste mo-

ment van de week: de wedstrijd van Grol 1. Dat kan hij niet 

maken t.o.v. zijn medespelers en de supporters. Volgende keer 

beter!”

20. Vind je dat een trainer tijdens de wedstrijden een pak aan 
moet?
“Ik vind dat een trainer datgene moet aantrekken waar hij zich 

het prettigst in voelt en dat is bij mij een pak”. 

21. Hoe is je contact met de woensdag groep?
“Na de wedstrijd spreek ik vaak een gedeelte van deze vrijwilli-

gers. Dan hoor ik weer hoe het (nog) beter had gekund. Iedereen 

heeft verstand van voetbal en dat moet ook vooral zo blijven. 

Toen ik een keer vrij was op de woensdag heb ik een bezoek 

gebracht aan den Elshof en gekeken wat deze mensen voor een 

werk verzetten. Niets dan lof voor de woensdaggroep!”

22. Wat vind je van de nieuwjaarsloop en welke tijd ga je lopen?
“De nieuwjaarsloop heb ik nog niet meegemaakt, dus ik kan 

daar nog geen mening over geven. Wel hoorde ik dat de win-

naar alweer bekend is: Christiaan Pillen. Zelf loop ik niet mee, 

ik geef wel commentaar, daar ben ik beter in”.

23. Wat vind je van ons Sportcafé (bediening, sfeer etc.)?
“Het sportcafé is een plek waar elke voetballer en andere spor-

ter zich moet kunnen thuis voelen. De familie Porskamp en niet 

te vergeten de andere oogverblindende meiden zorgen ervoor 

dat er een prima sfeer heerst. Het broodje (bijna) gezond, een 

bokje op de tap en de halve liter doen de rest”.

24. Hoe is jouw binding met de overige leden van de s.v. “Grol”?
“Naast uiteraard de spelers en begeleiders van de eerste selectie 

heb ik veel contact met het bestuurslid Technische zaken Ben 

Bomers, trainers van het 2e en 3e elftal, contactpersoon selectie 

Marcel Wolters, bestuurslid Rob van Meurs. Verder af en toe met 

de jeugdtrainers Arréan Arink, Walter Vrijdag en Robert Olys-

lager en onder 21 Marcel ten Barge en Gerard Huijskes. Verder 

spreek ik af en toe andere bestuursleden. Na de wedstrijd kom 

ik vaak in contact met een aantal supporters en niet te vergeten 

de BIBAH, het personeel van het sportcafé. Met Toon Hartman 

praat ik over materialen en velden. Verder heb ik contact met 

wedstrijdsecretaris Anton ten Hoopen, spelers en trainer van 

het tweede elftal. Met al deze mensen heb ik in eerste instantie 

een professionele binding en daarnaast met sommigen ook een 

wat meer persoonlijke binding. Mijn steun en toeverlaat binnen 

de Grol: Hennie Schovers!”

25. Hoe is de sfeer in de groep?
“Hoewel er een groot verschil is in leeftijd geloof ik dat de groep 

zeer hecht is. Er vindt geen groepsvorming plaats. De matige 

resultaten tot nu toe hebben nog geen negatieve invloed gehad 

op de sfeer. Ik hoop dat de eensgezindheid buiten het veld zijn 

uitwerking binnen het veld oplevert”.

26. Past de Grol-clubcultuur bij de persoon 
André Simmelink?
“Als trainer krijg je te maken met verschil-

lende verenigingen. Bij de ene club voel je 

je meer thuis dan bij de andere. Clubcul-

tuur heeft met verschillende facetten te 

maken. Met het ene onderdeel kan ik beter 

uit de voeten dan met het andere. Prach-

tig bij de Grol is de beleving van iedereen 

die ook maar iets met de club te maken 

heeft. Dat past heel goed bij mij. De zaken 

netjes op orde hebben, uitstraling, beetje 

bluf, inzet: ik voel me thuis. Wat ik graag 

wat meer zou willen zien: prestatiedrang! 

Het gaat niet allemaal vanzelf”.

27. Hoe verloopt de samenwerking met het 
bestuur en het kader?
“Binnen het bestuur heb ik vooral con-

tact met Ben Bomers, hij is lid technische 

zaken. We hebben minstens twee keer 

per week contact. In het begin verliep dat 

wat stroef, maar nu we elkaar wat beter 

kennen gaat het goed. Verder heb ik bin-

nen het bestuur af en toe contact met de 

voorzitter, de secretaris en de penning-

meester en het bestuurslid senioren. Zij 

proberen ervoor te zorgen dat we met de 

eerste selectie zo optimaal mogelijk kun-

nen presteren. Wat dat optimaal preste-

ren precies inhoudt, daar verschillen we 

nog wel eens van mening over, maar dat 

hoort er ook een beetje bij. Met de rest 

van de trainers heb ik, op Rik en Holger 

na, weinig contact. Graag zou ik met hen 

wat meer over voetbal en training willen 

praten”.

28. Hoeveel dagen ga je dweilen?
“Ik durf het bijna niet te zeggen, maar 

toen ik deze vraag las, dacht ik: “Wat is 

dan dweilen?” Maar volgens mij heeft het 

met carnaval te maken. Je hoort het al: Ik 

ben niet katholiek opgevoed. Dit jaar zit 

ik met de carnaval in Sevilla bij de wed-

strijd Sevilla FC tegen Atletico Madrid. 

Ook niet verkeerd lijkt me”.

29. Waar moet in jouw ogen een goede 
trainer aan voldoen? 
“Ten eerste verstand van trainen en kijk 

op voetbal. Hij moet bovendien weten hoe 

een groep tot één geheel te smeden. Ook 

zal hij duidelijk moeten zijn, hij moet 

weten waar hij naar toe wil en met welke 

mensen en in welk tempo. Niet met alle 

winden mee waaien. Sommige spelers 

een aai over hun bol geven en anderen bij 

wijze van spreken een schop onder hun 

reet geven. Spelers het idee geven dat ze 

belangrijk zijn en dat ze dingen goed 

kunnen. Maar ook moeten ze kritisch 

blijven over hun eigen functioneren”.

30. In hoeverre bepalen de BMI (Body Mass 
Index), conditie en fitheid de opstelling?
“Het beste elftal speelt en dat zijn niet al-

tijd de elf fitsten. Wel moeten spelers in 

de gaten krijgen dat op een hoger niveau 

ook meer van hun fysiek gevraagd wordt 

en dat betekent automatisch dat ze hier 

zelf ook kritisch mee om moeten gaan. 

Het is niet zo dat de elf besten uit de In-

terval Shuttle Run Test in de basis staan, 

maar iedereen moet wel in de gaten 

krijgen dat wanneer je met je hele team 

gemiddeld boven de honderd scoort, de 

teamprestatie verbetert”.

31. Wat is jouw persoonlijke doel als 
trainer?
“Voor dit jaar erin blijven; voor de vol-

gende jaren een stabiele tweede klasser 

worden, met op een bepaald moment de 

overstap naar de eerste klasse. Zelf hoop 

ik ooit nog trainer te worden van een eer-

ste- of hoofdklasser”.

32. Wat hoop je bereikt te hebben als je 
ooit weggaat bij de s.v. “Grol”?
“Dat de spelers met wie ik heb gewerkt 

zullen zeggen: “Van die kerel heb ik een 

hoop geleerd en toen stond er een goed 

elftal”.

33. Wat zou je zelf nog tegen de leden van 
de s.v. “Grol” willen zeggen?
“Dat ze trots moeten zijn op hun club en 

dat ze niet achterover moeten gaan leu-

nen en genieten, maar beseffen dat stil-

stand achteruitgang betekent. We moe-

ten met deze club vooruit durven kijken 

en daar ook in investeren. Verder zou ik 

een ieder willen vragen niet te veel op 

hun eigen eilandje te gaan zitten, maar 

ook de hele club in openschouw te willen 

nemen. Niet de trainer die alleen maar 

de prestatie van zijn eigen team belang-

rijk vindt, niet het bestuurslid die alleen 

maar kijkt naar de accommodatie. De 

s.v. “Grol” is een sportvereniging en elke 

discussie binnen de club moet als doel 

hebben het voetbal te verbeteren. We zijn 

tenslotte een voetbalclub. Op basis van 

voetbalargumenten moet er meer mo-

gelijk worden binnen deze mooie club. 

Verder wil ik iedereen bedanken die het 

eerste elftal zondags komt aanmoedigen. 

Ook bij uitwedstrijden zijn de Grolsen 

vaak in de meerderheid: Hulde!”



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

bedrijfsfeesten, 

opendagen, 

beurzen, 

productpresentaties...

sinds 1912

[IVO VERSTEEGEN]

Naam: Pascal Brockötter

Geboren: 16 mei 1990

Speler van: Grol B1

Positie: Rechtsbuiten (is ook mijn favoriete 

 positie!)

Sterkste punten: Uithoudingsvermogen en snelheid

Zwakste punten: Techniek!

Beste teamgenoot: Ehhhh, ik denk Teun te Woerd

Leider van: Grol F 7 (alleen leider, trainer lukt 

 helaas niet meer)

School: Klas 4 van Gemengd Theoretisch 

 op het Marianum in Groenlo

Verliefd/Verloofd: Verliefd op Sherly (al een tijdje)

Beste trainer: Rob van Meurs

Beste Grolspeler: Niet opgevallen, ik heb geen favoriet

Beste Eredivisie speler: Wesley Sneijder

Beste voetbalclub: AJAX!!

Mooiste Film: “The Tears of the Sun” met Bruce Willis

Mooiste tv-programma: “de Lama’s”

Favoriete muziek: Trance

De Zaterdag: ‘s Ochtends met Grol F7 mee, 

 ‘s Middags met Grol B1 en dan 

 ‘s Avonds naar Kras en City Lido

De s.v. “Grol”: Een mooie en gezellige club waar 

 ik ooit hoop in het eerste elftal 

 te spelen!

Speler van het kwartaal:
Pascal Brockötter
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VOORZITTERSTAAL
Beste leden van de sportvereniging 

“Grol”, beste sponsoren, beste suppor-

ters en beste andere sympathisanten 

van uw, mijn en met name ‘onze’ club. 

Voor mijn bijdrage in dit clubblad grijp 

ik in grote lijnen terug op een aantal 

teksten, die ik ook gebruikt heb bij mijn 

toespraak op zondag 7 januari jl. tijdens 

de Nieuwjaarsreceptie in het sportcafé 

van het sportpark ‘Den Elshof’.

Met z’n allen leven wij in een wereld waar-

in op alle mogelijke plaatsen veel wordt 

gesproken, veel wordt gediscussieerd over 

normen en waarden. Bij al die gesprek-

ken, bij al die discussies is er altijd één 

woord, beter gezegd één begrip dat con-

stant opduikt en dat is respect. Onlangs 

las ik in een tijdschrift een artikel, dat uit-

sluitsel gaf over het gegeven hoe er heden 

ten dage door jong en oud wordt gedacht 

over en wordt omgegaan met respect. En 

in dat bewuste artikel trof ik een zinsnede 

aan, die ik u zeker in deze kolommen niet 

graag wil onthouden: ‘Niemand hoeft 

respect te verdienen, want dat hoor je ge-

woon van iedereen te krijgen. Alleen wan-

neer jij niet goed met anderen omgaat, 

kun je verwachten dat het respect steeds 

minder wordt.’ Nu wij met z’n allen niet 

alleen privé, niet alleen zakelijk, maar 

ook in verenigingsverband, in dit geval als 

leden van de sportvereniging “Grol”, weer 

volop in een nieuw kalenderjaar zitten, 

wil ik in deze redactionele bijdrage gaar-

ne het respect voor elkaar centraal stellen. 

De betekenis van respect: ‘Niet doen wat 

jij zelf ook niet zou willen dat een ander 

bij jou doet.’

Ik weet niet wanneer u dit clubblad onder 

ogen krijgt, maar als voorzitter van de 

prachtige club: de sportvereniging “Grol” 

wens ik u allen mede namens mijn collega 

bestuursleden een heel gelukkig, sportief 

en vooral gezond nieuwjaar. Ik hoop dat 

het u persoonlijk, uw gezin en uw familie 

erg voorspoedig zal gaan in 2007. Daar-

naast hoop ik tevens dat wij als vereniging 

een goed, erg succesvol en sportief jaar 

zullen beleven. Dat het ons allemaal heel 

goed mag gaan! Ook het jaar 2007 biedt 

ons weer 12 maanden, 52 weken, maan-

den en weken waarin de internationale, 

nationale en ook de gemeentelijke en 

dichterbij de plaatselijke voetballerij ons 

weer ontelbare mooie en onvergetelijke 

momenten gaat brengen. 

Zoals bij praktisch alle sporten, gaan 

winst en verlies ook bij voetbal hand in 

hand. Daar verandert ook in het jaar 2007 

niets aan. Dit betekent dat er in dit nieu-

we jaar weer veel winnaars zullen zijn 

en minstens zoveel sportieve verliezers. 

De manier waarop een sportman of een 

sportvrouw zijn of haar verlies verwerkt, 

zegt alles over zijn of haar karakter en 

zegt dus alles over een stukje respect voor 

elkaar!

De afgelopen jaren hebben we op en 

rond het voetbalveld te maken gehad 

met vreemde karakters, die leidden tot 

ongewenste reacties op situaties die zich 

tijdens een wedstrijd voordeden. Spelers 

reageren op een actie van een tegenstan-

der, trainers ageren tegen een beslissing 

van een scheidsrechter, het publiek laat 

verbaal erg duidelijk weten wat ze van een 

speler, trainer of scheidsrechter vindt en 

zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, 

iedereen vindt wel iets van een ander.

 

Maar al die meningen op en rond het 

voetbalveld druisen tegen elkaar in. In 

een sfeer van gezonde rivaliteit is dat geen 

probleem. In een geladen sfeer kunnen die 

partijdige meningen wel eens ontaarden 

in taferelen die we liever niet op en rond 

een voetbalveld zien. Opstootjes, spreek-

koren en zelfs molestaties zijn helaas 

te vaak terugkerende verschijnselen die 

geen reclame vormen voor de mens anno 

2007, voor de moderne mens. Bovendien 

staan deze op en rond een voetbalveld 

niet thuis horende zaken naar mijn me-

ning ook nog eens helemaal haaks op de 

betekenis van het begrip respect. Nu is het 

vanzelfsprekend niet mijn bedoeling om 

hier een soort klaagzang te houden, want 

bij de sportvereniging “Grol” valt het ge-

lukkig nog wel mee. Eén en ander neemt 

niet weg dat een clubblad het eerste voor 

de hand liggende communicatieorgaan 

is om een waarschuwende vinger op te 

steken richting de regisserende krachten 

achter dit zich in dit land erg intensief 

verspreidende negatieve maatschappij-

verschijnsel.

Waar ik mij overigens wel zorgen over 

maak bij onze vereniging, is het gedrag 

van  de ouders. De verbale en ook non-

verbale activiteiten van een aantal ou-

ders en verzorgers van jeugdleden gaan 

soms te ver en zijn daarom in mijn bele-

ving niet te tolereren. In dit steeds vaker 

voorkomende gedrag zitten een tweetal 

negatieve aspecten, die serieuze aandacht 

behoeven. Zo leidt het schreeuwen en 

schelden vanaf de zijlijn door de ouders 

bij hun eigen kinderen tot faalangst. Kin-

deren worden er gespannen van, durven 

soms geen bal meer te schieten en weten 

in bepaalde voetbaltechnische en andere 

situaties niet meer wat er van hen ver-

wacht wordt. En wat de hoofdrolspelers, 

die één en ander veroorzaken, niet weten 

is dat dezelfde kinderen vanaf de leeftijd 

van circa 9 jaar het verwerpelijke gedrag 

van hun ouders gaan kopiëren met alle 

gevolgen van dien.

Een tweede negatieve aspect in dit gedrag 

is de wijze waarop ouders en verzorgers 

van kinderen tegenwoordig menen jeugd-

trainers en elftalbegeleiders te moeten 

[THEO HUI JSKES]

Beseffen 

diezelfde 

ouders en 

verzorgers 

eigenlijk wel 

hoeveel tijd en 

energie deze 

vrijwilligers 

in de vorming 

en opvoeding 

van hun eigen 

kinderen 

investeren? 



   13

info@alferink.nl

Elektrotechniek

Werktuigkunde

Service & Onderhoud 

Alferink b.v.

Industrieweg 15 - 7141 DD Groenlo

Postbus 49 - 7140 AA Groenlo

Tel. 0544 47 62 00 - Fax. 0544 46 43 05

www.alferink.nl

bejegenen en dan met name negatief en 

ongepast te moeten aanvallen. Daarover 

bereiken mij als voorzitter de laatste tijd 

steeds meer klachten. En ik moet u zeg-

gen dat die berichten mij erg tegen de 

borst stuiten. Trots zijn wij immers met 

z’n allen op onze club, trots zijn wij op 

ons omvangrijke vrijwilligerskorps. En 

erg trots zijn wij op onze jeugdtrainers en 

jeugdleiders, die geheel belangeloos vrije 

tijd, erg veel vrije tijd opofferen om al die 

geledingen binnen onze voorbeeldig func-

tionerende jeugdafdeling in goede banen 

te leiden. En dan mag het toch niet zo zijn 

dat een aantal ouders en verzorgers dit 

belangrijke vrijwilligerswerk probeert te 

torpederen en het vele plezier van onze 

altijd erg actieve en ook nog eens onmis-

bare kaderleden proberen te verpesten! 

Beseffen diezelfde ouders en verzorgers 

eigenlijk wel hoeveel tijd en energie deze 

vrijwilligers in de vorming en opvoeding 

van hun eigen kinderen investeren? Laten 

wij ook hier eens beginnen met het tonen 

van meer, veel meer respect voor elkaar!

Nog even terug naar 2006. Ook als s.v. 

“Grol” hebben wij andermaal een welis-

waar erg druk, maar tegelijkertijd goed 

jaar achter de rug. En wanneer ik samen 

met u alle gebeurtenissen van 2006 in de 

wereld, in ons eigen Nederland, in onze 

eigen gemeente Oost Gelre en bij onze 

eigen sportvereniging “Grol” de revue 

zou laten passeren, komen wij ongetwij-

feld tot de conclusie dat het in ons leven 

met name gaat om respect voor elkaar! 

Respect in combinatie met de twee a’s 

van aandacht en acceptatie, daar gaat 

het allemaal om. Dit in uw privé-leven, 

in uw werk, alsook bij de club, in dit ge-

val de sportvereniging “Grol”. Dat vraagt 

van iedereen persoonlijk een grote inzet: 

van individuele burgers, van maatschap-

pelijke organisaties en instellingen, van 

politieke groeperingen, maar ook van ons 

als verenigingsmensen, leden van de club, 

aanhangers van “de Grol”!

Het jaar 2007 is inmiddels al weer in volle 

gang. Dat geldt ook voor onze vereniging.

Mede naar aanleiding van diverse in gang 

gezette nieuwe ontwikkelingen, wordt er 

van onze vereniging en dus van ons als be-

stuur niet alleen veel inzet, dus werk en 

tijd, maar ook veel inventiviteit en vooral 

veel alertheid gevraagd. Heden ten dage 

worden er op alle mogelijke terreinen erg 

veel eisen gesteld aan een vereniging en 

zeker aan een dergelijke grote vereniging 

als de onze.

Ondanks dat kan en mag ik met volle over-

tuiging stellen: ‘Het gaat goed met onze 

mooie club!’ Wij zijn een gezonde vereni-

ging, die de zaakjes niet alleen financieel, 

maar ook organisatorisch en sportief 

goed voor elkaar heeft. Met elkaar hebben 

wij een prachtige vereniging, waarbinnen 

de leden dicht en als het moet heel dicht 

bij elkaar staan. Wij zijn er voor elkaar in 

goede tijden, maar wij zijn er ook voor el-

kaar in slechte tijden. Hulde en hartelijk 

dank daarvoor.

Sportief, of zo u wilt voetballend, of zo 

u wilt prestatief gezien, en daar gaat het 

uiteindelijk allemaal om, draait de club 

goed. Onze hoofdmacht kende als gevolg 

van diverse omstandigheden een enigs-

zins wisselvallige start in de tweede klasse 

J van de KNVB, maar gelet op het aanwe-

zige potentieel, het aanwezige talent, als-

mede gelet op de wijze waarop men zeker 

de laatste tijd met elkaar omgaat en el-

kaar weet te vinden, heb ik en met mij het 

gehele bestuur het volste vertrouwen in 

een goede afloop van de voetbalcompeti-

tie 2006-2007. Ondanks dat wij als bestuur 

best wel kanttekeningen kunnen plaatsen 

bij de prestaties van enkele teams bij zo-

wel de senioren- als de jeugdafdeling, zijn 

wij in zijn totaliteit best tevreden over de 

resultaten tot op heden van de prestatieve 

en recreatieve teams bij de senioren, als-

mede over de selectie- en overige teams 

binnen de jeugdafdeling. 

Chapeau derhalve aan het adres van al 

onze trainers, elftalbegeleiders, vereni-

gingsscheidsrechters, assistent-scheids-

rechters, verzorgers, fysiotherapeuten en 

anderen. Wat onze trainers betreft, heb-

ben wij als bestuur inmiddels het contract 

met onze hoofdtrainer André Simmelink 

uit Doetinchem met één jaar verlengd. 

André is derhalve ook in het seizoen 2007-

2008 de technisch hoofdverantwoordelij-

ke binnen onze club. De trainersposten bij 

de overige prestatieve teams, zoals Grol 2 

en Grol 3, komen in de eerste twee maand 

van 2007 aan bod. Keeperstrainer Piet 

Arets blijft ook in het seizoen 2007-2008 

aan onze club verbonden. Piet gaat dan al 

weer zijn negende seizoen in bij onze ver-

eniging. Het is derhalve niet zo verwon-

derlijk wanneer dezelfde Piet Arets stelt: 

‘Bij deze club voel ik mij helemaal thuis!’

Bij de jeugdafdeling zijn mede door toe-

doen van ons erg actieve jeugdbestuur 

onder leiding van Marco Frank, alsmede 

dankzij de vorstelijke inbreng van hoofd-

bestuurslid technische zaken Ben Bomers 

en jeugdcoördinator Jos Porskamp reeds 

de contracten van een drietal jeugdtrai-

ners verlengd met één jaar, te weten: Ar-

réan Arink als trainer/coach van de A1-

selectie, Walter Vrijdag als trainer/coach 

van de B1-selectie en Robert Olijslager als 

trainer/coach van de C1-selectie.

Gelukkig hoef ik niet uitvoerig uit te wij-

den over alle geledingen binnen onze ver-

eniging. Waarom niet zult u zeggen? Nou 

omdat ze allemaal voortreffelijk functio-

neren. Ik denk daarbij aan de verschillen-

de besturen, de verschillende commissies, 

de vrijwilligers- oftewel woensdaggroep, 

de terreincommissie, de Supportersclub, 

de V.S.V.G., de clubbladcommissie, de 

PMB, de dames schoonmaaksters, de da-

mesgroep BIB, oftewel BIB-HA en ga zo 

maar door.

In 2007 staan er weer veel zaken te gebeu-

ren. Ik wil het in dit clubblad eens niet 

hebben over onze samenwerking met het 

gemeentebestuur, over zaken als harmo-

nisatiebeleid, subsidiebeleid, accommo-

datiebeleid, privatisering en ga zo maar 

door, over de gesteldheid van de velden, 

over de eventuele komst van kunstgras, 

over onze verdere plannen t.a.v. het sport-

park ‘Den Elshof’ en over onze samenwer-

king met zustervereniging Grolse Boys en 

andere sportverenigingen.

Wel roep ik u als voorzitter allemaal op 

om aan de door mij in deze bijdrage regel-

matig genoemde belangrijke levensregel 

als het tonen van respect voor elkaar in 

het nieuwe jaar 2007 de nodige aandacht 

te besteden en dat niet alleen in individu-

eel verband, maar ook in groeps- of team-

verband. Heb respect voor uw medemens, 

voor degene binnen de club die zich op 

zijn of haar manier inzet voor het wel en 

wee van de club. Want ik zeg het niet al-

leen, maar ik schrijf het nogmaals op:

‘Wat hier allemaal dag in, dag uit gebeurt 

lijkt zo normaal, maar is helemaal niet zo 

normaal. Laten wij daar in dit nieuwe jaar 

nog eens goed bij stil staan.’

Ook in 2007 blijf ik rekenen op de mede-

werking van u allemaal. U mag van ons 

als bestuur en van mij als voorzitter in het 

bijzonder het nodige verwachten, maar 

het bestuur en ik als stuurman van de 

club verwachten daarentegen van u veel 

medewerking en begrip.

Blijf allemaal gezond en graag tot ziens op 

het sportpark ‘Den Elshof’!

Uw voorzitter.

Chapeau 

derhalve aan 

het adres van 

al onze trai-

ners, elftal-

begeleiders, 

verenigings-

scheidsrechters, 

assistent-

scheidsrechters, 

verzorgers, 

fysiotherapeu-

ten en 

anderen.? 
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Nieuwjaarsreceptie 2007
Respect, fantastische deelnemers en een geweldig cadeau

Zondag 7 januari jl. vond de Nieuw-

jaarsreceptie van de s.v. “Grol” plaats in 

een bomvol Clubhuis op Den Elshof. De 

receptie werd geopend door de speciaal 

hiervoor compleet in het nieuw gesto-

ken voorzitter van het Seniorenbestuur:

Rob van Meurs. Na een hartelijk welkom 

en een Gelukkig Nieuwjaar gaf Rob van 

Meurs het woord aan onze voorzitter 

Theo Huijkes voor zijn jaarlijkse nieuw-

jaarsspeech. Respect was het woord dat 

als een rode draad door zijn toespraak 

liep. Respect voor anderen, voor scheids-

rechters, voor tegenstanders; kortom, 

respect voor elkaar. Een treffende zin 

uit zijn toespraak was: ‘Niemand hoeft 

respect te verdienen, want dat hoor je 

gewoon van iedereen te krijgen. Alleen 

wanneer jij niet goed met anderen om-

gaat, kun je verwachten dat het respect 

steeds minder wordt’. Naast respect was 

het het woord trots dat mooi doorklonk 

in deze speech: de trots voor deze mooie 

club.

Na de toespraak van de voorzitter was 

[MARC ROTS]

den van Google Earth werd er ingezoomd op het 

stadion van de deelnemende club aan dit Interna-

tionale Toernooi. Ook dit jaar komen er naast onze 

eigen s.v. “Grol” weer grote clubs richting Den Els-

hof, waaronder Manchester United, Chelsea, Bayern 
München, FC Twente/Heracles, PSV, Feyenoord, Ajax. 

Ook zijn er dit jaar twee nieuwkomers, te weten 

Sjachtar Donetsk uit Oekraïne en Maccabi Haifa 

uit Israël. We kunnen wel spreken van fantastische 

deelnemers.

Tijdens de loting, die verricht werd door Jasper 

Bos, kwamen ook twee vraagtekens uit de kokers! 

Presentator Tonnie Zieverink vertelde dat hiervoor 

waarschijnlijk twee Spaanse ploegen komen. 

Na deze prachtige presentatie was het woord aan de 

voorzitter van VSVG bij monde van Rinus Meulen-

beek. Na een korte uitleg over waar VSVG (Vrienden 

van de s.v. “Grol”) voor staat, werd de voorzitter van 

het Jeugdbestuur, Marco Frank, 108 splinternieuwe 

trainingspakken aangeboden door de VSVG. 108 

Nieuwe trainingspakken voor de trainers en de be-

geleiders van de jeugd van de s.v. “Grol”: een gewel-

dig cadeau.

Na dit alles sloot Rob van Meurs deze geweldige mid-

dag, waarna er nog gezellig onder het genot van een 

hapje en een drankje werd nagepraat.

het wachten op de bekendmaking van het deelne-

mersveld van het aankomende Marveldtoernooi. De 

presentatie van het deelnemersveld was dit jaar in 

een nieuw jasje gestoken. Via prachtige satellietbeel-
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‘IN THE SPO(R)TLIGHT’ 
Prins en Adjudant 2007: 
Naam: Geert-Jan

Geboren: 3 juni 1963

Opgegroeid: Lichtenvoordseweg in Groenlo. “Mijn vader kon 

een huis huren van de Monocon en heeft daar een baan 

gekregen. Het is een fijn huis en we hadden een gezellige 

buurt. We hebben veel gespeeld met de meiden van Te Brake 

en de jongens van Te Brinke en natuurlijk gevoetbald op het 

oude Marianum-veld”. 

School: De protestantse school in de Gasthuisstraat. ”Eigen-

lijk een school waar naast onderwijs niet zoveel gebeurde. 

Pas toen mijn vader in de ouderraad zat, kon en mocht er 

wat meer. Het was een kleine school en dus zat ik als jonge 

jongen uit de derde klas al in het schoolvoetbalteam. De an-

dere scholen hadden dit probleem niet, dus het was flink 

aanpoten tegen die grote zesde klassers. Bijna alle jongens in 

ons team speelden bij de Grolse Boys en wij waren als Grol-

jongens wat dat betreft zwaar in de minderheid”.

Gezin: Vriendin Petra en twee zoons: Tjeu (9) en Jules (5).

Werk: Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. in Lichten-

voorde. Verkoop van afvaldiensten aan bedrijven, overheden 

en particulieren.

Ambities: Na enige twijfel komen er bij Geert Jan toch ambi-

ties bovendrijven: “Grol 1 in de eerste klasse en dan met één 

of meerdere Stokkers-jongens. Ik wil zelf tot mijn zeventigste 

sporten en nog een keer de marathon lopen, maar ook mijn 

huidige relaxte leventje voortzetten totdat ik een ons weeg! 

Had ook nog een latente ambitie en die werd onlangs zowaar 

bewaarheid: Stadsprins van Grolle”. 

S.v. “Grol”: Al vanaf 1970, als pupil en aspirant spelend in de 

hoogste teams. “Ik moest het meer van mijn techniek hebben 

dan van mijn loopvermogen”, aldus een scherpe zelfanalyse. 

In de senioren heeft ‘ie zelfs bijna alle teams gehad: Grol 2, 

3, 4, 5, 8, 12... ”In de hogere teams natuurlijk zeer fanatiek 

en bij de ‘oudjes’ in het twaalfde meer op techniek. Het was 

voetbal en een hoop gezelligheid, zeker in het achtste onder 

de bezielende leiding van Henk Stroet. Dat waren lange zon-

dagen van voetballen en aansluitend de hele dag evalueren 

Geert-Jan en Rob Stokkers
Naam: Rob 

Geboren: 24 maart 1965

Opgegroeid: Zelfde plaats, zelfde straat en zelfde huis als 

Geert-Jan. Alleen een paar jaar later.

School: Protestantse lagere school in de Gasthuisstraat.

Gezin: Getrouwd met Daniëlle en twee kinderen: Pleun (9) 

en Daan (8).

Werk: “Sinds een aantal jaar ben ik werkzaam bij Spirent 

Communications, een Engels bedrijf dat testapparatuur 

ontwikkelt en produceert voor het meten van performance 

van data- en telecommunicatiesystemen. Mijn kantoor is in 

Frankrijk, maar ik werk eigenlijk altijd vanuit huis en doe de 

verkoop in Nederland”. 

Ambities: “Als je veertig bent, zijn de ambities wat afgezwakt. 

Kijk, met huisje-boompje-beestje is helemaal niets mis, het 

betekent gewoon dat je het goed voor elkaar hebt en dat heb 

ik ook. Het klinkt misschien wat oudewijverig, maar dat is 

het zeker niet. Het is goed gewoon tevreden te zijn met wat 

je hebt”.

S.v. “Grol”: Rob sleet zijn jeugdige voetbaljaren in E2, D2, 

C2 en eigenlijk was het zoals hij zelf zegt: “Net niet!” “Het 

hoogste wat ik gehaald heb was veld 3 en 4. In de senioren 

ging het gas iets terug in het 10e, 11e en 12e. Ik had natuur-

lijk al vanaf mijn 15e een enorme Grol-carrière bij Henk en 

Annelies in de kantine. Het was toen ieder weekend raak met 

op vrijdag zaalvoetbal van Grol 1 met veel publiek, er werd 

veel gekegeld en er waren regelmatig feestjes. Ik kon het niet 

meer combineren met het voetbal op zondag en ben maar 

gestopt”. Rob heeft na zijn actieve carrière gekozen voor het 

fluiten en slaagde jaren geleden cum laude voor de cursus 

verenigings-scheidsrechter. Iedere zondag doet ‘ie zijn kunst-

je, heeft de boel strak onder controle en dat zonder gele of 

rode kaarten. Na het fluiten wordt er gekeken naar het eerste 

en op zaterdag is hij ook nog jeugdleider van F4, waar zoon 

Daan ook voetbalt. Rob: “Het leiden van de jeugd is nodig en 

dat betekent dat ook ouders het initiatief moeten nemen om 

de jongens te begeleiden”.  

[ T I M  E B B E R S ]

in de kantine en bij Cappie”. 

In 2000 maakten twee afgescheurde kruisbanden een eind aan de voetballoop-

baan. “Echt vreselijk balen en veel te vroeg om te stoppen. Ik heb het gecompen-

seerd met hardlopen en tennissen en heb bij de Grol natuurlijk nog een hoop 

leuke dingen te doen: de jongens voetballen beide, we gaan zoveel mogelijk sa-

men naar het eerste kijken en we steunen de club met de beroemde V.S.V.G.-ac-

tiviteiten”.
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Hoogte- en dieptepunt: Het hoogtepunt is het eerste jeugdkamp in Kra-

nenburg in ‘73  met als begeleiders de families Schovers en Wekking. 

Een persoonlijk dieptepunt is het onvrijwillig stoppen met voetbal door 

de knieblessures.

Hobby’s: De B.O.F. De enige kegelclub zonder kegelbaan. “Steeds als we 

een tijd ergens gekegeld hadden, ging de tent na enige tijd dicht. We 

zitten nu vaak in de Temple Bar van City Lido en praten over kegelen”.

Vrienden: “Ik heb een aantal goede vrienden, waaronder broer Rob”.

Clubs nationaal en internationaal: Feyenoord en... Arsenal.

Ideale zaterdag en zondag: Op zaterdag eerst met de jongens naar het 

Grolveld, daarna wat tennissen en verder lekker relaxen. Zondag begint 

met hardlopen, zwemmen met de jongens en dan Grol 1 kijken, thuis 

en uit.

Vakantie: De ideale vakantie voor Geert-Jan is in ieder geval in de zo-

mervakantie. “Ik hou van warme landen en dan ‘s morgens beetje sight-

seeing en ‘s middags genieten van niks doen.” 

Trots op: Mijn gezin en mijn familie.

En verder nog het volgende:

Gevraagd worden als prins is...
een geweldige eer.

In dit jubileumjaar van De Knunnekes wordt van ons verwacht dat wij...
representatief en enthousiast zijn.

De tijd tot de onthulling was bijzonder spannend door...
het vele gespeculeer en dat je af en toe denkt dat mensen het aan je 

kunnen zien of merken.

Hoogte- en dieptepunt: “Het hoogtepunt vind ik absoluut het 75-jarig 

jubileum van de Grol en dan vooral de feestavond in de sporthal. Het 

is niet puur een persoonlijk hoogtepunt, maar ik denk dat ik namens 

velen spreek en dat het voor alle leden en aanhangers van de Grol een 

bijzondere avond was”. Een echt dieptepunt heeft Rob niet.

Hobby’s: Loop Vereniging Groenlo, jeugdleider en natuurlijk de B.O.F., 

waar naast niet gekegeld regelmatig gezellige uitjes worden georgani-

seerd.

Vrienden: “Ik heb alleen een heleboel vage kennissen haha. Maar als ik 

toch moet kiezen, dan is Geert-Jan wel een hele goede vriend”.

Club nationaal en internationaal: Feyenoord en Barcelona.

Ideale zaterdag en zondag: “De zaterdag is voetballen met de jongens en 

de rest van de dag lekker doen waar we zin in hebben. Op zondag daar-

entegen wijkt de werkelijkheid iets af van het ideaal. Het liefst ga ik ‘s 

morgens hardlopen, daarna uitgebreid ontbijten en dan naar Grol 1. 

De werkelijkheid is echter anders door het fluiten op de zondag. Er is 

een schrijnend tekort aan clubscheidsrechters en uit clubliefde fluit ik 

op zondag”.

Vakantie: “Tot negen jaar geleden gingen we ook in de winter lekker 

skiën, maar nu is het de zomervakantie. Met het gezin naar een cam-

ping in een warm land. Overdag vooral zwemmen met de kinderen en 

‘s avonds lekker relaxen met een hapje en een flesje rosé”.

Trots op: Rob sluit zich aan bij de woorden van zijn broer.

En verder nog het volgende:

 

Gevraagd worden als adjudant is...
iets om trots op te zijn.
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Ik kreeg het op de 11de van de 11de nog even Spaans benauwd want...
ik werd om een uurtje of zeven opgehaald een paar honderd meter van 

mijn huis, was enigszins vermomd en liep bijna Marc Rots tegen het 

lijf.

Mijn vader was in 1973 stadsprins en tegen hem zou ik willen zeggen...
maak je geen zorgen, we blijven rustig.

‘Loat moar vieren!’ betekent...
laat je gaan en laten we gaan vieren.

Tijdens het volgende jubileum zullen de mensen terugdenken aan het 
44ste paar als...
alle paren voor en na het 44ste paar, het jubileum is voor ons een geluk-

kige toevalligheid. Voor de vereniging is een jubileum natuurlijk altijd 

bijzonder, maar voor ons is het al geweldig om er op deze manier bij te 

zijn. Kreeg tijdens het feliciteren in het City de onderscheiding van de 

eerste jubilerende prins Toon Heinsman (1974) en dat was een prachtig 

persoonlijk geschenk.

Het leuke aan mijn broer is...
zijn alertheid en zorgzaamheid. Hij zal aangeven dat het tijd is om te 

gaan en daarom is hij ook mijn adje.

Ik kan het goed vinden met hem, maar zo af en toe...
als hij op zijn gemak is en zich sterk voelt, dan lult hij je echt de oren 

van je kop.

Als ik het met hem nog aan de stok krijg tijdens de campagne komt dat 
omdat hij...
zal niet gebeuren, omdat we als broers en vooral vrienden elkaar goed 

kunnen inschatten.

Mijn kinderen vinden het echt gaaf want...
een vader als prins is super en zeker als we straks ook nog de scholen 

langs gaan.

Op dinsdagavond 20 februari kijk ik vanaf het bordes terug op een 
geweldige tijd die...
nog mooier was dan ik had verwacht. Het mooie van carnaval is om 

in alle kroegen de sfeer te proeven en zeker als je de stoet hebt mogen 

aanvoeren.

In dit jubileumjaar van De Knunnekes wordt van ons verwacht dat wij...
het boegbeeld zijn van de vereniging.

De tijd tot de onthulling was bijzonder spannend door...
het feit dat je het grootste geheim van Groenlo bent en het dus gewoon 

niet uitlekt.

Ik kreeg het op de 11de van de 11de nog even Spaans benauwd want...
niet, we zijn ‘s middags naar de tent op de markt geweest en voelden 

ons relaxed. Wel erg jammer dat we onze moeder pas net voor de ont-

hulling te pakken hebben gekregen.

Mijn vader was in 1973 stadsprins en tegen hem zou ik willen zeggen...
was je er maar bij geweest.

‘Loat moar vieren!’ betekent...
even stoom afblazen en het zijn twee vieren.

Tijdens het volgende jubileum zullen de mensen terugdenken aan het 
44ste paar als...
die twee van Stokkers.

Het leuke aan mijn broer is...
zijn stem.

Ik kan het goed vinden met hem, maar zo af en toe...
draaft hij wat door, maar ik hou hem wel in de gaten.

Als ik het met hem nog aan de stok krijg tijdens de campagne komt dat 
omdat hij...
zal zeker niet gebeuren.

Mijn kinderen vinden het echt gaaf want...
ze zijn gewoon supertrots.

Op dinsdagavond 20 februari kijk ik vanaf het bordes terug op een 
geweldige tijd die...
nog spectaculairder was dan wat iedereen ons vooraf wist te vertellen.
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NIEUWJAARSLOOP 2007

De Nieuwjaarsloop van 2007 kon worden gelopen onder per-

fecte omstandigheden! De loop werd voor de 3e achtereen-

volgende keer gewonnen door Christian Pillen. De zon stond 

hoog aan de hemel toen het startschot klonk voor de 193 

deelnemers. Ook dit jaar kon men kiezen uit de lange afstand 

van 10 kilometer die door het prachtige Zwolle liep en de 3,5 

kilometer die vanuit Den Elshof tot Zwolle City en weer terug 

liep. Na afloop kon iedereen weer genieten van een broodje 

beenham van Gert en Jos.

[MARC ROTS]

Korte afstand (3,5 km) Tijd

F-Pups

1. Jesper Frank 27.47

2. Jules Stokkers ---

F-Jeugd

1. Mattijs Arink 24.53

2. Marc Houwers 25.31

3. Stan Gelink 26.10

E-Jeugd

1. Mees te Brinke 19.48

2. Hidde Bosch 21.22

3. Jur Pasman 22.49

D-Jeugd Sijbel-Bokaal

1. Teun Pasman 18.40

2. Twan Scholten 19.36

3. Jur Dieker 20.10

C-Jeugd

1. Jasper Bos 18.13

2. Leon Scholten 19.12

3. Bram Huls 19.56

B-Jeugd Jan Overkemping Bokaal

1. Bas Stotelder 16.23

2. Robin Klein Gunnewiek 16.59

3. Riccardo te Veluwe 17.22

A-Jeugd

1. Bart Porskamp 16.10

2. Wouter Pillen 17.04

3. Nick Assink 18.23

Dames C. Cuppers Bokaal

1. Inge Hulshof 21.26

2. Laura van de Pol 21.49

3. Iris Scheinck 25.21

Veteranen

1. Bert te Brinke 19.51

Senioren

1. Robin Schuurmans 16.27

Lange Afstand (10 km) Tijd

D-Jeugd

1. Robin Klein Gunnewiek 56.32

C-Jeugd

1. Tom Meulenbeek 46.13

Dames

1. Susan Hoffman 51.17

Veteranen

1. Laurens te Veluwe 44.28

2. Rob van de Donk 44.51

3. Christian Reinders 45.49

ALGEHEEL Freddy Froeling Bokaal

1. Christian Pillen 38.58

2. Wouter Scharenborg 39.15

3. Richard Koster 39.23
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De eerste speler die van KSV 
naar Grol getransfereerd werd….

Op 9 april 1949 is hij geboren op een 

boerderij in Vragender: Tonnie Theis-

sen. Hij groeit op in een groot gezin 

met 10 kinderen. In de puberteit ver-

liest Tonnie in korte tijd zowel zijn 

vader als moeder. De oudste broer en 

zus van hem nemen dan de rol van va-

der en moeder op zich. Dat levert een 

hele hechte familieband op. Tonnie is 

in die periode één van de talenten uit 

de ‘voetbalschool’ van KSV. Tonnie: “Bij 

KSV kwamen we met een stuk of vijf 

talenten van 16 à 17 jaar bij het eerste 

elftal. KSV zat in die periode in de 4e 

klasse, waar Grol ook in voetbalde. Ik 

kan me nog herinneren dat ik twee 

keer scoorde tegen Grol. Pas op mijn 

29e kwam ik bij s.v. “Grol” voetballen. 

Ik woonde toen al vier jaar met Ans in 

Groenlo en leerde Tonnie Vaarwerk, de 

keeper van het eerste elftal, kennen. 

Even later werd ik benaderd door de 

trainer.” Zo is niet Erwin van de Wolfs-

haar de eerste speler die van KSV naar 

Grol verkaste, maar Tonnie Theissen. 

De clubbladredactie vond het interes-

sant deze man eens nader onder het 

voetlicht te brengen en zocht hem op 

aan de Vermeerstraat in de ‘Schilders-

wijk’ van Groenlo. 

In de huiskamer van huize Theissen 

hangt een gemoedelijke sfeer. Met als 

achtergronddecor de vele boeken, een 

gitaar en allerhande kunstzinnige ui-

tingen, schiet clubbladfotograaf Gerry 

enkele foto’s. Op de televisie wordt met 

een half oog het schaatsen gevolgd; op 

tafel staat een pot geurende koffie. Ton-

nie vertelt dat hij momenteel gitaarles 

heeft en zich helemaal uitleeft in de 

muziek. “Hier had ik twintig jaar eerder 

aan moeten beginnen”, zegt hij. In ‘De 

Bron’ komt hij op vrijdagavond met en-

kele andere liefhebbers samen om wat 

te stoeien. Hij kan geen noot lezen en 

speelt puur op gevoel. “Plezier maken, 

lachen, lol: pure hobby is dit. We wor-

den geïnspireerd door Rob Heuvelink, 

de muziekleraar. Hij heeft het zelfs voor 

[R IK  GOCKEL]

elkaar gekregen dat we binnenkort gaan 

optreden. Maar zet niet in het clubblad 

waar en wanneer, want dan loopt het 

storm”, zegt hij gekscherend. 

Tonnie Theissen is een rustige jongen. 

Hij gaat realistisch om met de moeilijke 

vraagstukken in het leven en beweegt 

zich het liefst op de achtergrond. Hij 

geniet ervan om met vrienden verhalen 

uit het verleden op te halen, maar kijkt 

ook vooral vooruit. Genieten van het le-

ven en vertrouwen geven aan de jeugd. 

In zijn eigen jeugd gaat Tonnie naar 

de LTS -timmermanopleiding in Lich-

tenvoorde. Daarna volgt hij nog een 1-

jarige opleiding tot meubelmaker. “Ik 

kwam vervolgens bij barkrukkenfabriek 

Nienhuis in Zieuwent terecht en heb 

daar één jaar gewerkt. Toen de firma 

Betting uit Bredevoort mij vroeg bij hen 

te komen, hoefde ik niet lang na te den-

ken. Na 41 jaar zit ik nog steeds bij dit 

bedrijf en ga ik dagelijks op karwei om 

woningen in te richten. Over drie jaar 

kan ik met pensioen, maar ik kijk daar 

nog niet naar uit.”

De overstap van KSV naar Grol in 1978 

is voor Tonnie een enorme cultuurschok 

geweest. “Grol was toen al een veel gro-

tere vereniging met een degelijke or-

ganisatie. Nog veel groter vond ik het 

verschil in mentaliteit. Bij KSV was het 

‘mond dicht en hard werken’. Met kei-

hard trainen konden we ons handhaven 

In zijn 

eerste jaar 

bij Grol 

is hij direct 

kampioen 

geworden
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in de vierde klasse. Bij Grol hadden de 

spelers meer talent, waren kritischer en 

deden ’t ook wel eens rustiger aan. Ik 

heb daar in het begin veel moeite mee 

gehad. Gezellig was het trouwens ook. 

Ik kwam soms met buikpijn van het la-

chen uit de bus van Baks.” In zijn eerste 

jaar bij Grol is hij direct kampioen ge-

worden. De tocht met de platte wagen 

door de stad vergeet hij nooit meer. Ton-

nie voetbalt drie seizoenen in de hoofd-

macht en stopt op zijn veertigste uitein-

delijk in Grol 7 met voetballen. 

Tonnie hoopt en verwacht dat Erwin van 

de Wolfshaar in de tweede seizoenshelft 

door gaat breken. Hij heeft Erwin ook 

bij KSV een aantal malen aan het werk 

gezien en is daar nog steeds van onder 

de indruk. “Dat hij het nu fysiek moei-

lijk heeft, is niet zo gek. Maar op basis 

van zijn fanatisme en snelheid, moet hij 

een plekje af kunnen dwingen. Als Tom 

Kaak straks fit is, moet hij daar rondom 

heen van kunnen profiteren”. 

Het onmiskenbare dieptepunt in het le-

ven van Tonnie Theissen is de dood van 

Tonnie Vaarwerk en zijn twee kinderen, 

Job en Freek. Hij kijkt er liever niet al te 

veel op terug. “Dat is geweest”. Maar dui-

delijk is dat dit tragische ongeval enorm 

veel impact heeft gehad op zijn leven. 

Tonnie hierover: “Fut en ik deden veel 

samen. We kwamen veel bij elkaar over 

de vloer. Dan kan dat ineens niet meer.” 

Tonnie Theissen heeft naast Grol 1 ook 

nog wel wat affiniteit met het jeugdvoet-

bal. Het Marveldtoernooi is voor hem 

drie dagen genieten. Samen met Edwin 

Bosman, Cor Migchielsen, Wim Nieu-

wenhuis, Paul Overkemping en Gerry 

van Dongeren vormt hij de scoutings-

commissie van het Marveldtoernooi. 

“Bij het scouten van deze talenten kijk ik 

vooral of de speler plezier heeft in zijn 

sport. Ik geniet van de echte liefhebbers. 

Echter, spelers op die leeftijd kunnen 

ook erg wisselvallig zijn. Een super za-

terdag, gevolgd door een slechte zondag 

in het toernooi.” Hij kan zich nog goed 

herinneren dat Leonardo (onlangs ge-

kocht door Ajax) een geweldig toernooi 

speelde. “Maar ik kan me ook de zoon 

van Wim Kieft nog voor de geest halen. 

Een goede voetballer met een slechte 

houding. Zijn dankwoordje tijdens de 

prijsuitreiking was een aanfluiting. Dan 

ben je bang dat zo’n jongen het niet 

gaat redden.” 

Tot slot, tien besloten vragen.

1.  Heb je vertrouwen in een goede samenwerking tussen PvdA, CDA en 
 Christenunie?
   JA

2.  Moet de hypotheekrente worden afgeschaft?
   NEE

3.  Baart het je zorgen dat het klimaat aan verandering onderhevig is?
   NEE

4.  Is scouten van jeugdspelers een overschatte vaardigheid?
   NEE

5.  Heeft Marco van Basten de juiste spelers geselecteerd in het 
 Nederlands elftal?
   NEE

6.  Is er nog bestaansrecht voor het damesvoetbal bij s.v. “Grol”?
   NEE

7.  Vind je het ook zo erg dat het Grolpubliek zo kritisch is bij wedstrijden 
 van Grol 1?
   NEE

8.  Als je je leven over moet doen, doe je dan alles hetzelfde?
   JA

9. Moet het hoofdveld van Grol een kunstgras piste worden?
   NEE

10.  Heb je alles uit je eigen voetbalcarrière gehaald?
   JA

Op vraag 6 geeft Tonnie nog graag een aanvulling: “Naar mijn mening is de animo 

voor het damesvoetbal in Groenlo niet meer aanwezig. Vandaar mijn antwoord. 

Als het enthousiasme weer aangewakkerd wordt en meiden weer met plezier 

naar de club gaan, dan is er wellicht weer wat mogelijk. 

Met plezier iets doen, daar gaat het bij alles om!”

Hij kan zich 

nog goed 

herinneren dat 

Leonardo 

(onlangs 

gekocht door 

Ajax) een 

geweldig 

Marveldtoernooi 

speelde.
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„Het persoonlijke contact 
is de hoeksteen van het bedrijf“ 
In	gesprek	met:	René	Ueffing

Wie herinnert zich niet het voetbal in zijn/haar jeugd en de reis naar de betreffende uitwedstrijden in de 9-persoons bus van Ueffing bestuurd 

door een elftalleider of één van de ouders. Wat was het  gezellig in deze personenbusjes en met name na een gewonnen uitduel werd er onder-

weg stevig feest gevierd en gezongen. Tegenwoordig zijn de personenbusjes vaak wit van kleur (of grijs) en tot op de dag van vandaag worden 

deze wagens van Ueffing nog vaak ingezet om de jeugdelftallen van en naar uitwedstrijden te brengen. Ook gebeurt het niet zelden dat je onder-

weg, richting je vakantiebestemming ergens in Europa, wordt herinnerd aan Groenlo door een dergelijk (personen-) busje van Ueffing gehuurd 

door één of ander bont Grols gezelschap.

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

Reden temeer om snel een afspraak te 
maken met eigenaar René Ueffing om 
eens nader kennis te maken met het gara-
gebedrijf Ueffing en de mensen erachter.

HET BEDRIJF 
De firma Ueffing is zo’n 40 jaar geleden 

door pa Ueffing (oorspronkelijk een 

Duitse naam uit het grensgebied) op-

gericht aan de Nieuwe Groeneweg. In 

het dagelijks leven was pa Ueffing werk-

zaam bij de Grolsch Bierbrouwerij en in 

berg tot Nijmegen, zoals René het in één 

adem noemt. Het persoonlijke contact 

met zijn klanten ervaart René als de 

hoeksteen van zijn bedrijf en dit leidt 

uiteindelijk tot langdurige relaties. Sa-

men met zijn werknemer kunnen ze de 

boterham goed verdienen en momen-

teel is het met name zeer druk in de bo-

vengenoemde werkplaats. Mocht deze 

ontwikkeling zich voortzetten, dan 

overweegt René wellicht een uitbrei-

ding van de bedrijfsruimte en eventueel 

moet er dan nog mankracht bij komen. 

Bovendien zegt mijn gesprekspartner 

dat hij een goed contact heeft met de 

andere garagebedrijven in Groenlo en 

mede doordat het bedrijf Ueffing alle 

merken “doet”, moeten ze wel eens uit-

wijken naar een garage met de geschikte 

(computer-)apparatuur.

Momenteel wordt er gewerkt aan een 

eigen website en ook hiervan verwacht 

het bedrijf de vruchten te kunnen pluk-

ken.

RENÉ UEFFING
René Ueffing is geboren in 1962 in 

Groenlo. Na de Aloysiusschool ging hij 

naar de LTS in Lichtenvoorde voor de 

opleiding motorvoertuigen. Daarna ver-

volgde hij zijn opleiding in Apeldoorn 

aan de MTS Autotechniek. Sinds 1983 

is hij werkzaam bij het bedrijf van zijn 

vader en langzamerhand heeft hij het 

bedrijf in zijn geheel overgenomen. In 

1991 is René getrouwd met zijn vrouw 

Silvia en samen hebben ze 2 kinderen: 

Carmen en Ruben. Al weer enige tijd 

hebben ze een woning aan de Grofsmid 

te Groenlo. Saillant detail is dat ze deze 

woning hebben gekocht van een zekere 

Ben Hoijtink, de contactpersoon van 

onze s.v. “Grol” als het gaat om het re-

gelen van de 9-persoons busjes voor de 

uitwedstrijden!! 

Echt veel tijd voor zijn hobby’s heeft 

René niet, maar hij besteedt graag tijd 

aan zijn vrouw en kinderen. In één 

adem noemt hij ook de liefde voor zijn 

“Oldtimer”: een Dodge Coronet Giroma-

tic uit het jaar 1950. In deze 6 persoons 

auto (met genoeg ruimte voor een fiets 

tussen de banken!) maken ze samen met 

hun ouders graag een zondagsritje en 

drinken ze onderweg een lekkere bak 

koffie. Gniffelend vertelt René dat zijn 

Dodge eigenlijk het meeste drinkt, om-

dat deze auto 1 op 4 rijdt!

Vroeger speelde René zelf graag volley-

bal op competitieniveau, maar helaas 

moest hij dit door zijn drukke baan op-

geven. Zijn kinderen spelen beiden wel 

bij de volleybalvereniging Grol en René 

wordt dinsdagavond vaak gesignaleerd 

in sporthal om Carmen en Ruben op te 

halen. Stiekem hoopt René dat hij in de 

toekomst het volleybal weer kan oppak-

ken, al is het maar op recreatief niveau.

SPONSORING
Op de vraag of de firma Ueffing aan 

sponsoring doet, wordt zelfs René even 

stil. Gelukkig valt zijn vrouw Silvia hem 

bij en zegt dat ze wel degelijk adverten-

ties hebben in bijvoorbeeld de clubbla-

den van de s.v. “Grol”, de HV Grol en de 

VV Grol. Ook wordt er geadverteerd in 

enkele clubbladen in het Winterswijkse 

en het komt incidenteel voor dat er kor-

ting wordt gegeven op de huurprijs van 

een auto. Tijdens het afgelopen carnaval 

heeft de firma Ueffing bovendien de ons 

zo bekende Prins-mobiel ter beschik-

king gesteld aan de Knunnekes.

Het contact met de s.v. “Grol” loopt via 

Ben Hoijtink en bijna altijd weten ze het, 

in onderling overleg,  zo te organiseren 

dat er twee bussen ter beschikking staan 

op de zaterdag. Lukt dit niet, dan wordt 

er vanzelfsprekend een beroep gedaan 

op enkele ouders van de kinderen.

Vraag : Wanneer is een sponsor-activiteit 
geslaagd?
Antwoord René: “Dit interview vind ik 

al leuk”.

S.V. “GROL”
René Ueffing volgt het voetbal in het al-

gemeen niet zozeer. Wel zegt hij bijna 

alle “busjes-chauffeurs” van de s.v. “Grol” 

te kennen en met name met de Gockels 

veelvuldig contact heeft.

GROENLO 
Stelling:
In Groenlo hoor je wel eens dat de mid-
denstand achter blijft bij de ons omrin-
gende plaatsen en dat de bedrijvigheid in 
onze veste te wensen over laat. Wat kan 
cq moet Groenlo doen om dit doemden-
ken om te buigen in een positievere kijk 
op het zakenleven?

René: “Met de middenstand in Groenlo 

houd ik mij niet zozeer bezig, maar ik 

probeer wel zoveel mogelijk mijn bood-

schappen en andere bestedingen in 

Groenlo te doen. De komst van bijvoor-

beeld een Hema zou natuurlijk voor een 

enorme opleving kunnen zorgen”.

Momenteel merkt René ook veel van de 

komst van de Aldi in het pand van de 

voormalige Polarcup. “Veel bezoekers 

komen bij Ueffing in de werkplaats om 

te vragen naar de ingang van de Aldi”, 

glimlacht hij. Wel hoopt René dat dit 

grote pand in de nabije toekomst weer 

geheel in gebruik wordt genomen om-

dat sinds de sluiting van de Polarcup 

en het verminderde toezicht het aantal 

inbraken bij zijn eigen bedrijf fors is toe-

genomen. 

TOT SLOT
René, kun je de volgende zinnen 

afmaken:

• De Twenteroute in de huidige vorm 
moet … ”breder worden”

• Als ik burgermeester van Oost-Gelre zou 
zijn dan zou ik … “diftar eruit gooien”

• In de vestingstad Groenlo is het moge-
lijk om … ”plezier te hebben. Er wordt 

van alles georganiseerd en we voelen 

ons prima thuis in het spontane en 

vriendelijke Groenlo”. 

• Het komende carnaval ga ik … “geen 

carnaval vieren!”.

de avonduren sleutelde hij in zijn werk-

plaats achter zijn woning aan auto’s, 

met name voor vrienden en bekenden. 

In die tijd is hij ook begonnen met de 

verhuur van één enkele personenbus en 

uiteindelijk is het bedrijf doorgegroeid 

zoals we het nu kennen.

In 1980 verhuisde pa Ueffing zijn be-

drijfspand naar de huidige locatie aan 

de Industrieweg en momenteel bestaat 

het bedrijf uit drie delen:

1.  de verhuur van auto’s (zelfverhuizers, 

9-persoons bussen, luxe wagens en 

aanhangwagens), in totaal ongeveer 

25 wagens met een huurprijs tussen 

EUR 30,50 en EUR 67,50 per dag, incl 

100 km gratis;

2.  het tankstation (een onbemande wit-

te pomp met een bonnensysteem);

3.  de werkplaats annex garage.

De klantenkring bestaat uit zowel be-

drijven als particulieren, van Harden-

Dit interview 

vind ik 

al leuk

Gniffelend 

vertelt René 

dat zijn Dodge 

eigenlijk het 

meeste drinkt, 

omdat deze 

auto 1 op 4 

rijdt!
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Onze vlag

De feestdagen zijn nog maar net achter 

de rug en de laatste nieuwjaarsrecepties 

zijn nog aan de gang. Toch wil ik ook 

even van de gelegenheid gebruik maken 

om u allen een heel gelukkig, succesvol 

en bovenal gezond 2007 toe te wensen. 

Hoe staat het met uw goede voorne-

mens? Is het stoppen met roken echt 

zo moeilijk? Valt het afkomen van uw 

zwaarlijvigheid u echt zo zwaar? Om 

van dit laatste probleem af te komen 

had u mooi een begin kunnen maken 

tijdens de nieuwjaarsloop van onze club. 

Toen ik zelf nog meedeed aan deze loop 

heette die nog snertloop. Persoonlijk 

heb ik het ook altijd als een snertloop 

ervaren, maar dit zegt meer over mijn 

lichamelijke conditie in die tijd. Op het 

moment van schrijven moet deze loop 

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

nog plaats vinden. Bij de gedachte aan 

de nieuwjaarsloop dwalen mijn gedach-

ten steeds af naar de voorzitter van de 

s.v. “Grol”. Ik ben benieuwd welke tijd 

hij gaat neerzetten. Nee, dan bedoel ik 

niet hoe lang zijn nieuwjaarstoespraak 

duurt. Ik bedoel de tijd die hij met de 

nieuwjaarsloop neer gaat zetten. Ik heb 

hem namelijk al regelmatig zien trai-

nen op veld drie en vier en dat zag er 

veelbelovend uit. Nu we het toch over 

nieuwjaarstoespraken hebben, tijdens 

nieuwjaarstoespraken wordt er vaak 

over vrede gesproken. Onlangs was ik 

met onze verenigingsvlag op Cyprus en 

daar is de vrede nog steeds ver te zoeken. 

Het eiland is nog steeds opgesplitst met 

een IJzeren Gordijn dat dwars door de 

hoofdstad Nicosia heen loopt. Even leek 

het gordijn opzij geschoven te worden nu Turkije toenadering 

zoekt bij Europa. De werkelijkheid is nog steeds totaal anders. 

Het blijft naar elkaar kijken van de ene kant naar de andere 

kant van het eiland en de stad. Net zoals in het voormalige 

West- en Oost Berlijn. Als je er goed over nadenkt is het toch 

eigenlijk van de zotten dat men het over zo’n klein eilandje 

niet eens kan worden. Het gaat om nog geen 10.000 vierkante 

kilometer. Dan denk ik met mijn nuchtere verstand: “Daar 

moet toch uit te komen zijn”. Gewoon als verstandige men-

sen onder elkaar. Als ik deze gedachte dan weer doortrek naar 

onze eigen kleine geliefde vestingstad met ongeveer 10.000 

inwoners en twee voetbalclubs, die het over één worden in 

het verleden ook niet eens kunnen worden, dan denk ik maar 

weer ook ons is niets menselijks vreemd. Als er emoties bijko-

men dan wordt het ook voor de verstandige mens lastig. Mijn 

gedachten gaan toch weer even terug naar Cyprus en ik moet 

ineens weer denken aan 28 oktober 1987. Nederland speelde 

toen in de Kuip de EK- kwalificatie wedstrijd tegen Cyprus voor 

plaatsing voor het EK van 1988 in Duitsland. Deze wedstrijd 

werd toen ontsierd door een bom die vlak na het begin van de 

wedstrijd, waarbij Oranje inmiddels al voor stond, ontplofte 

naast de doelman van Cyprus. De wedstrijd werd uitgespeeld 

en Oranje won met 8-0. Uiteindelijk werd er bepaald door de 

UEFA dat de wedstrijd overgespeeld moest worden en wel zon-

der publiek. Ook deze wedstrijd won Oranje en zo plaatsten 

ze zich voor het later zo succesvolle EK van 1988. Echter, na 

deze plaatsing moest er nog wel een poulewedstrijd gespeeld 

worden uit tegen Griekenland. Nou, geen oranje supporter 

die daar nog belangstelling voor had. Behalve vier Grolleden 

die al jaren lang trouw elke wedstrijd uit en thuis van het 

Nederlands elftal bezochten. Deze Grolleden hadden geïnfor-

meerd bij het reisbureau of ze nog naar deze wedstrijd toe 

konden. Het reisbureau informeerde bij de KNVB. Er bleken 

nog precies vier plaatsen over te zijn in het vliegtuig. Bij de 

KNVB kenden ze deze trouwe supporters ook, en omdat zij 

het waren mochten ze mee. Ze verbleven in hetzelfde hotel 

als de spelers en ze konden de trainingen bezoeken. Zo ver-

keerde het dus dat Peter Koppelman, Willie Zieverink, Henk 

Porskamp en Hans Emaus tussen de KNVB bobo’s mochten ver-

toeven. Hans Emaus had overigens geluk. Normaliter bezocht 

hij alleen maar thuiswedstrijden van Oranje, maar omdat de 

trouwe Oranje supporter Tom Rooks verhinderd was mocht 

hij mee. Volgens mij is het achteraf gezien maar goed ook dat 

Hans Emaus toen is meegegaan i.p.v. Tom Rooks. Er gaan na-

melijk geruchten dat Hans Emaus hier zijn eerste internatio-

nale contacten heeft opgedaan, die hem later als een van de 

organisatoren van het internationale Marveld-toernooi goed 

van pas zijn gekomen. Het fijne zullen we hier wel nooit van 

te weten komen. Misschien dat ik in de toekomst maar eens op 

onderzoek uit ga in Griekenland.

De Vlaggenist 




