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[VOORWOORD]

Het was een bijzonder jaar
Nu we aan het eind van het jaar zitten, kunnen we denk ik zonder te
overdrijven stellen dat het voor de s.v. “Grol” een bijzonder jaar is
geweest. Niet alleen vanwege het feit dat het negentigjarig bestaan
werd herdacht en gevierd, maar evenzeer door de spraakmakende aan-
passing van ons sportcomplex Den Elshof.
In het clubblad is aan beide gebeurtenissen naar behoren aandacht
besteed en zijn we zelfs zover gegaan dat er een soort ‘speciale editie’
is uitgekomen over het kunstgras om alle daarbij behorende omstan-
digheden nog eens duidelijk en overzichtelijk in beeld te brengen. Dat
was een extra inspanning van de redactieleden, maar u zult opmerken
dat dit na negentig jaar ook wel een keer mag! U zegt het.
In ons clubblad is dit jaar ook aandacht besteed aan de situatie zoals
die vroeger bij de s.v. “Grol” was. Deze keer treft u daarvan de laatste
bijdrage aan met de titel Grol Vroeger En Nu.
En dan hebben we deze keer de voorzitterstaal en ook onze voorzitter
heeft het nodige te vertellen.
Als u dit clubblad onder ogen krijgt, dan is Sinterklaas alweer bijna
vergeten, maar in deze editie wordt hij toch opgevoerd; ik vraag daar
graag uw belangstelling voor. Het gaat zelfs over de Heilige gastspeler
van het kwartaal!
En dan zijn er bij de s.v. “Grol” het afgelopen jaar ook een aantal onder-
scheidingen uitgereikt voor bijzondere diensten aan de s.v. “Grol” en
de Groenlose gemeenschap bewezen. De Koninklijke onderscheiding
voor onze voorzitter Theo Huijskes hebben wij al in ons vorige club-
blad gememoreerd. En ook meldden wij al dat tijdens de jaarvergade-
ring van de s.v. “Grol” Anton ten Hoopen, Grolman in hart en nieren,
de zilveren KNVB speld uitgereikt kreeg en Ben Bomers terecht tot ere-
lid werd benoemd en de gouden Grolspeld ontving.
In dit clubblad een interview met Anton ten Hoopen en Ben Bomers
en hun bijzondere band met onze s.v. “Grol”. 
En natuurlijk is er ook aandacht voor het voetbal; onze core business
toch? Deze keer Erwin van de Wolfshaar en het is natuurlijk interessant
te vernemen hoe hij als buiten de stad wonend speler van Grol 1 het
lid zijn van Grol en het spelen in de hoofdmacht ervaart. En daarnaast
een aantal andere vertrouwde rubrieken en natuurlijk kan er ook af en
toe hartelijk worden gelachen, bijvoorbeeld bij het artikel over onze
‘vaste supporters’.

Namens de redactie wens ik u allen een zalig kerstfeest en alle goeds -
ook in sportief opzicht - voor 2009 toe.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis,
Hoofdredacteur
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Voorzitterstaal
[Theo Huijskes]

Met ons allen staan wij al weer aan de voor-
avond van een nieuw jaar. Het kalenderjaar
2008, een jaar waarin de sportvereniging
“Grol” andermaal geschiedenis heeft geschre-
ven, ligt dan achter ons. Een zeer bewogen,
maar bovenal succesvol jaar voor onze mooie
club!

Wanneer ik mij sec tot onze eigen vereniging
beperk, kan ik toch een vijftal opmerkelijke
feiten opsommen, waarvan ik het de moeite
meer dan waard vind om die hier in het
afsluitende clubblad van 2008 nog even te
belichten.
Deze vijf noemenswaardigheden zijn:

• Viering 90-jarig bestaan van de s.v. “Grol”.
• Oprichting Stichting Exploitatie Accommo-

datie s.v. “Grol”.
• Realisatie en officiële opening van het

kunstgrasproject 2008.
• Het in ontvangst mogen nemen van een

Koninklijke Onderscheiding.
• Aankondiging afscheid als voorzitter van de

s.v. “Grol” in 2010.

Ondanks dat het geen officieel jubileum
betrof, hebben wij als bestuur in samenwer-
king met de leden van de jubileumcommissie
op gepaste wijze aandacht geschonken aan
het 90-jarig bestaan van onze club. Bij de
georganiseerde activiteiten zijn jong en oud
aan bod gekomen.
Een absoluut hoogtepunt was zonder enige
twijfel de jubileum sponsoravond, die op
donderdag 29 mei van dit jaar in samenwer-
king met het bestuur van de organisatie
Internationaal Marveldtoernooi werd georga-
niseerd. Met gastspreker Johan Derksen in
een hoofdrol beleefden wij met z’n allen een
bijzonder geslaagde avond, waarvoor wij van
de zijde van onze sponsoren en andere geno-
digden veel positieve respons hebben ont-
vangen. Een dergelijke avond is dan ook
zeker voor herhaling vatbaar. 
Wanneer u dit clubblad onder ogen krijgt,
moet de afsluitende activiteit in het kader van
het 90-jarig bestaan nog plaatsvinden. Deze
zal worden gehouden op zondag 28 decem-
ber a.s. en u zult daarover via de gebruikelij-
ke kanalen nader geïnformeerd worden.

Over de oprichting van de beheersstichting
heb ik u in een eerder clubblad reeds uitvoe-
rig bijgepraat. Dat één en ander na gigantisch
veel voorbereidend werk in 2008 zijn beslag
heeft gekregen, mag gerust worden aange-
merkt als een mijlpaal voor uw en mijn ver-
eniging!
Het kunstgrasproject gaat vanzelfsprekend de
boeken in als het meest omvangrijke en tege-
lijkertijd meest kostbare project in de geschie-
denis van de s.v. “Grol”. Over dit unieke pro-
ject is al veel gezegd en ook veel geschreven
en dit zeker door mijn persoon.
Wat ik in deze bijdrage nog eens extra wil
benadrukken, is de geweldige wijze waarop
het totale project is voorbereid, ingevuld en
uitgevoerd. Echt fantastisch! 

Wat een inzet, wat een beleving, wat een
betrokkenheid, wat een vrijwilligerswerk en
wat misschien wel het belangrijkste is voor
een vereniging: wat een saamhorigheid! 
De afsluitende party met al die vrijwilligers
op zaterdag 25 oktober jl. met dat overheer-
lijke biertje en dat goed verzorgde stamppot-
buffet gaf misschien nog wel het best aan in
welk een goede harmonie en uitstekende
sfeer deze onvoorstelbare mooie klus is
geklaard. 
Iedereen, die hieraan heeft meegewerkt, nog-
maals hartelijk dank daarvoor! 
Voor mij als voorzitter was dit project in ieder
geval één groot hoogtepunt in mijn bestuurs-
carrière bij de s.v. “Grol”.

18 september 2008:
De officiële opening van het kunstgrasproject 2008!
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Dat ik in de voor mij om andere rede-
nen reeds onvergetelijke week 38 van
dit jaar een Koninklijke
Onderscheiding kreeg uitgereikt voor
met name mijn verdiensten ten
behoeve van de s.v. “Grol”, was voor
mij een complete verrassing. De
onderscheiding kreeg voor mij een
extra bijzondere betekenis, omdat mij
deze door burgemeester Henk
Heijman van de gemeente Oost Gelre
werd opgespeld tijdens het massaal
bezochte feestweekend van de club
en dus temidden van al die dolen-
thousiaste leden van die enige en
echte ‘Grol’familie.
Voor mij, beter gezegd voor mijn
gevoel eigenlijk het beste bewijs dat
de onderscheiding niet alleen een eer-
betoon is aan mij, maar aan de gehe-
le sportvereniging “Grol”!

Op maandag 6 oktober jl. tijdens de
reguliere algemene ledenvergadering
heb ik aangekondigd dat ik tijdens de

ALV in 2010 mijn functie als voorzit-
ter zal neerleggen.
Mijn eigen directe familieleden, mijn
collega bestuursleden en mijn vrien-
den weten dat ik altijd heb geroepen
dat het in 2010 goed is geweest. Het
jaar waarin ik 55 jaar lid ben van de
club, 35 jaar bestuurslid en 25 jaar
voorzitter lijkt mij een mooi moment
om de voorzittershamer over te dra-
gen aan mijn opvolger, zijnde het
nieuwe gezicht van de club.

Wie dat zal zijn, weten wij als bestuur
natuurlijk nog niet. Wel hopen wij dat
iedereen binnen de club mee wil wer-
ken en in ieder geval mee wil denken
bij het vinden van een goede oplos-
sing. En deze invulling betreft niet
alleen het vinden van kandidaten
voor de functies van voorzitter en
waarnemend voorzitter, maar betreft
ook het creëren van een nieuwe
bestuursstructuur c.q. organisatie,
waarbinnen een ieder zich prettig

voelt en waarmee binnen de vereni-
ging een ieder kan leven. Want naast
de invulling van de twee genoemde
vacatures, zal er ook naar een passen-
de oplossing worden gezocht met
betrekking tot de bestuurlijke verant-
woordelijkheid ten aanzien van het
algehele technische voetbalgebeuren
binnen onze vereniging. Er is dus nog
genoeg werk aan de winkel. Zij die
daadwerkelijk mee willen werken,
dan wel mee willen denken, kunnen
zich daarvoor bij mij of bij mijn colle-
ga bestuursleden aanmelden!

Tenslotte wens ik u allen mede
namens mijn collega bestuursleden
bijzonder fijne feestdagen, een pretti-
ge jaarwisseling en een in alle opzich-
ten gelukkig, succesvol en met name
gezond nieuwjaar!

Uw voorzitter.

5

28 december 2008

Ludieke Bingo
Op 28 december zal het jubileumjaar van de s.v. “Grol” op een ludieke wijze worden uitgezwaaid.
Dit zal op een Grolwijze waardige manier gaan gebeuren met een………………BINGO.
En niet zomaar een Bingo, een ludieke Bingo.

Naast het aloude spelletje, waarbij bijzonder mooie prijzen zijn te winnen, zal er ook voor het broodnodige 
entertainment gezorgd worden. Muziek, hilariteit, zang, feest en mooie prijzen zullen deze middag het 
vaandel gaan zwaaien.

Over de prijzen kunnen we alvast melden dat er fietsen, kookgerei, wijn, dineetjes, etc. etc. in het 
prijzenpakket zitten.
Aanvang op deze 28ste december is 14:00 uur en de entree is €7,50 inclusief bingo kaart en consumptie.

We gaan het jubileumjaar op een heel aparte uitzwaaien, komt u ook?

Namens de jubileumcommissie

Patrick Pos

Jill Ligtenberg ging

met de familie

Hoffman naar een

restaurant, waar

buiten op een bord

stond: “Serveerster

gezocht”. Jill tegen de

ober: “Bent u die

serveerster al lang

kwijt?”

Vrijdags met de ‘Slag

om Grolle’, vraagt

Kees Porskamp aan

Toon Frank: “Toon,

moet je niet

kaarten?”, waarop

Toon antwoordt:

“Nee, als er oorlog is,

dan kaart ik niet”.

“In de huizenmarkt

gaat het slecht”, zegt

Tom Kaak. Michel

Hoffman hierover: “Je

bent tegenwoordig

eerder je vrouw kwijt

dan je huis!”
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H e i l i g e  ‘ g a s t s p e l e r ’  v a n  h e t  k w a r t a a l

S i n t e r k l a a s
[Jonathan Lammers]

Naam:

“Mijn naam is eigenlijk Nicolaas, maar mijn
roepnaam is gewoon Sinterklaas en dat vind
ik een veel leukere naam.”

Geboortedatum:

“Dat is zal zo lang geleden dat ik dat eigen-
lijk al niet meer weet. Oude mannen worden
ook zo vergeetachtig. Ik dacht vele jaren na
Christus.”

Vroegere school:

“Ik heb vroeger in mijn woonplaats Myra en
later in Spanje op school gezeten. In Spanje
was Ronaldo nog mijn leerling. Ik heb altijd
goed mijn best gedaan.”

Wat ik vroeger het leukst vond op school:

“Ik vond het vroeger op school al leuk om
kleurplaten in te kleuren en de juffrouw een
beetje te plagen. Liedjes zingen vond ik toen
ook leuk. Mijn stem is nu een beetje te slecht
om goed te zingen.”

Minst leuke bezigheid vroeger op school:

“Ik vond het leuk om op het schoolplein te
spelen. Ik vond dat vaak wel moeilijk met
zo’n lange staf en mijter op.”

Wat ik altijd wilde worden:

“Ik wilde vroeger graag voetballer worden,
maar toen waren er nog geen trainers om je
goed te leren voetballen. Ik ben daar nu te
oud voor geworden. Ik heb nu last van lik-
doorns en platvoeten.”

Hobby’s:

“Ik vind het rijden op mijn paard Amerigo
erg leuk. Amerigo is soms wat eigenwijs en
dan moet ik oppassen dat ik er niet vanaf val.
Mijn paard piet Rudolfo past erg goed op
mij, dus ik val niet zo snel.”

Leukste/mooiste bezit:

“Mijn liefste bezigheid is mijn huishoudpiet
Karino en natuurlijk mijn pieten Marco en
Koenovitch. Deze pieten zorgen erg goed
voor Sinterklaas.”

Goede eigenschap:

“Ik vond het vroeger leuk om mensen te hel-
pen. Als ik wat centen verdiend had, kocht ik
daar kadootjes voor en gaf die aan de zieke
mensen.”

“Slechte eigenschap:

“Ik ben soms een beetje een brombeer en
mompel wat. Je kunt me dan slecht verstaan.”

Lievelingseten:

“Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar
pepernoten, marsepein en speculaas vind ik
heel erg lekker.”

Leukste plek van de wereld:

“Eén van de mooiste plekken van de wereld
is toch wel mijn bedje en het sportpark van
de sv “Grol”. Je kunt daar altijd zo fijn spe-
len.”

Hekel aan:

“Ik vind dat je altijd eerlijk moet zijn. De
meeste kinderen zijn dat ook en daarom wor-
den de zak en de roe nooit gebruikt door de
pieten of Sinterklaas.”

Favoriete TV programma:

“Ik vind het Sinterklaasjournaal altijd wel
leuk, maar ik kijk nu het liefst naar voetbal op
de televisie.”

Favoriete muziek:

“Sinterklaas houdt graag van oude muziek. Ik
zet vaak de zender Arrow Rock aan op de
radio. Daar hoor je vaak mooie rocknum-
mers. Zie ginds komt de stoomboot vind ik
ook wel mooi, want als ik dat hoor zingen,
ben ik weer met de boot in Nederland.”

Favoriete voetbalclub?

“Natuurlijk eerst de Grol en daarna is in
Nederland Ajax nog altijd mijn favoriete club.
Ik vind AZ goed spelen en ik hoop dat de
Graafschap wat vaker wint. In het buitenland
Manchester United en Manchester City. Ik
ben daar met mijn voetbalpiet Benno
geweest. Wat een gastvrije mensen heb je
daar.”

Mooiste moment van je leven:

“Als ik met de stoomboot met een druppel
aan mijn neus de haven van Nederland in-
vaar en de kinderen staan te juichen en daar-
na dat warme moment in de sporthal van de
Grol.”

Persoon waar je het meeste van hebt geleerd:

“Ik heb het meeste geleerd van mijn vader
Jaapanus en mijn moeder Mienhanna.”

Grootste wens:

“Dat ik nog heel veel cadeautjes aan de kin-
deren mag blijven geven.”

Favoriete drinken:

“Een rondborstige dieprode bisschopswijn
vind ik heerlijk.”

Ideale dagje uit, als er geen pakjes worden

uitgedeeld:

“Met al mijn pieten jofel spelen in een pret-
park, eten, naar de bioscoop en gezellig wat
drinken.”

Beste vriend:

“Mijn beste vriend is Amerigo en piet Karino.
Beter kan ik het niet treffen.”

Gaat u wel eens op vakantie, zo ja wat was

uw mooiste vakantie:

“Ik ga graag naar het strand in Zeeland of
naar een tropisch eiland in het Caribische
gebied of naar Kreta. Lekker luieren op de
stranden.”

Wat vindt uw paard fijner: kunstgras of

gewoon gras:

“Ik vind het heerlijk om op kunstgras te spe-
len. Mijn paard Amigo vindt het wat lastiger.
Hij zakt wat weg en heeft nog wel eens last
van zijn enkels. Het kunstgras vindt hij ook
niet lekker. Het is wat taai taai.”

Voetballen de Pieten ook?? Zo ja, waar??

“De pieten voetballen graag bij de Grol als ze
in Nederland zijn. Ze voetbalden altijd graag
met ‘Amsterdammertjes” vertelden ze. Ik
begrijp nu pas waarom. Ik dacht dat ze tegen
Ajax moesten voetballen. Dat zijn die glaas-
jes hoorde ik later. Het is altijd zo gezellig in
de kantine zeggen ze. Ze mogen daarom van
mij ook niet te lang in de kantine blijven, daar
krijgen ze alleen maar hoofdpijn van.”

Sinterklaas vindt s.v. “Grol”......

“Een club om trots op te zijn. Ik vind wel dat
de papa’s en mama’s wat meer bij de club
mogen helpen. Er moet veel gebeuren en de
mensen zijn erg druk met zichzelf. De goede
eigenschap van Sinterklaas is mensen helpen.
Probeer dus ook de s.v. “Grol” te helpen. De
club en de kinderen zijn het waard om gehol-
pen te worden. Het geeft veel voldoening en
dat is meer waard dan geld alleen.”

proef grol nr. 4.qxp  09-01-2009  14:16  Pagina 6



Advertentiepagina 7

proef grol nr. 4.qxp  09-01-2009  14:16  Pagina 7



Advertentiepagina 8

proef grol nr. 4.qxp  09-01-2009  14:16  Pagina 8



9

Tijdens de laatste algemene ledenver-
gadering, op maandag 6 oktober j.l.,
werden er zes leden gehuldigd die  50
jaar lid zijn van onze vereniging.
Daarnaast waren er echter nog twee
leden die speciaal gehuldigd werden!
Anton ten Hoopen kreeg de KNVB
speld in zilver uitgereikt en Ben
Bomers kreeg de hoogste vereni-
gingsonderscheiding; hij werd be-
noemd tot erelid van de s.v. “Grol”.
Een reden voor het clubblad om deze
heren eens voor het voetlicht te halen.

[Door: Ivo Versteegen]

Wat betekent deze onderscheiding

voor jullie?

Anton: “Een blijk van waardering
voor alles wat ik voor de Grol gedaan
heb”. Met plezier heeft hij op de
avond teruggekeken; een prachton-
derscheiding waar hij niet op gere-
kend had. Zijn familie, die 6 oktober
ook aanwezig was, wist dat er wat
ging gebeuren, maar niet precies wat.
Ze hadden het overigens goed
geheim weten te houden. Toen Anton
bij de afsluiting van het afgelopen sei-
zoen verenigingsman werd, was de
verrassing ook al zo groot, al vond hij
deze titel wel terecht: “Na meer dan
40 jaar mag dit wel eens”. Anton had
al wel eerder willen stoppen als wed-
strijdsecretaris, maar er waren nooit
nieuwe kandidaten, totdat Bert
Fransen zich vorig jaar aanbood als
wedstrijdsecretaris. Wel is Anton nog
consul, maar over twee jaar stopt hij
hier ook mee; hij heeft dan de leeftijd
van 70 bereikt en dan moet je van de
KNVB ook met pensioen.

Ben: “Heel veel!! Ik had dit nooit en te
nimmer verwacht, in ieder geval niet
nu, maar wel bijvoorbeeld na 25 jaar
Marveldtoernooi”. Ben vond het
sowieso al een vreemde avond,
omdat het dagelijks bestuur strak in
pak zat en de rest van het hoofdbe-
stuur in slobbertrui. Bovendien dacht
hij dat Anton met zijn staat van

Anton ten Hoopen en Ben Bomers,
jubilarissen met een gouden staat van
dienst!

Ben Bomers en Anton ten Hoopen

proef grol nr. 4.qxp  09-01-2009  14:16  Pagina 9



10

Anton:

het vierde was

een bijzonder

team, waarin

spelers met een

haarnetje

speelden, zodat

hun haar niet

door de war

kwam, wat zeer

belangrijk was

omdat ze net

verkering

hadden.

Ben:

ik kon er niet

tegen om spelers

te motiveren die

tot 4 uur in de

kroeg zaten en

dan een paar 

uur later weer

moesten

voetballen.

maakt van het hoofdbestuur als wed-
strijdsecretaris en in ’96, toen het seni-
orenbestuur werd opgericht, heeft hij
daarin zitting genomen tot 2008.

Heb je zelf ook gevoetbald bij de s.v.

“Grol”?:

Anton: “Tot mijn 24e was ik een heel
groot talent???, helaas kreeg ik toen
last van mijn knie en kreeg ik van de
dokter de keus: òf een operatie òf
stoppen met voetballen en toen was
de keus niet zo moeilijk, aangezien ik
ook in het vierde (en laagste) team
speelde”! “Dat vierde was een bijzon-
der team, waarin spelers met een
haarnetje speelden zodat hun haar
niet door de war kwam, wat zeer
belangrijk was omdat ze net verke-
ring hadden”! Twee weken later was
Anton al lid van de elftalcommissie.

Ben is in 1972 bij de Grol begonnen,
omdat hij op de HBS zat en zaterdag-
morgen nog naar school moest,
moest hij van zijn vader zaterdagmid-
dag studeren en mocht dus niet voet-
ballen. Op zijn 17e is hij toch gaan
voetballen, maar heeft hij zich wel als
een jaar jonger opgegeven om met
zijn kameraden te kunnen voetballen
in Grol A1. Toendertijd was er een A-
selectie, een A1 en een A2. In de
selectie speelden o.a. Fut en Theo
Hulshof, maar Ben speelde met zijn
kameraden André Huurneman,
Gerard “Pim” Huijskes en Theo
Theisen in de A1. Doordat Ben eigen-
lijk een jaar ouder was, kwam het
zelfs voor dat hij tijdens uitwedstrij-
den met de auto van zijn vader naar
de tegenstanders reed! Hierna volg-
den enkele jaren seniorenvoetbal in 2
tot en met 5, maar ook Ben moest zijn
carrière staken wegens knieklachten.
Wel is hij in 1980 nog kampioen van
Gelderland geworden met zijn zaal-
voetbalteam: “Toen was het zaalvoet-
bal nog niet van zo’n hoog niveau”.
In 1974 is Ben als jeugdleider/trainer
begonnen met Ronald Porskamp, via
de aspiranten F en de B2 kwamen de
selectie elftallen C1, B1 en A1 aan
bod. Met al deze elftallen werd hij
kampioen met geweldige spelers als
Fred Brockötter, Michel Grothe,
Michel Hoffman en Koen Wissink.
Vanaf 1981 is hij 12 jaar trainer van de
A-selectie geweest, waarmee hij in het
seizoen 82-83 zelfs kampioen van
Gelderland werd, door via twee
legendarische wedstrijden van Go

Ahead uit Deventer te winnen. Dit
betekende ook dat hij met Grol A
interregionaal ging spelen, op dat
moment het hoogste amateurniveau!
In 1980 is door Ben ook de
“Snertloop” ingevoerd, toen nog ver-
plicht voor selectie- en A1 spelers.
Hierna volgden een paar maanden
Grol 2. Dit was eigenlijk een dip in
zijn trainerscarrière, hij kon er niet
tegen om spelers te moeten motive-
ren die tot 4 uur in de kroeg zaten en
dan een paar uur later weer moesten
voetballen. Bovendien werd Ben erg
ziek (nierziekte) en is hij gestopt als
trainer. Ondertusen was hij ook op
andere fronten al actief binnen de
Grol. Zo was hij mede-organisator
van de D-kampen met de beruchte
fietstochten “de hel van Zwolle”.
Aangezien de jeugdelftallen van de
Grol overal toernooien speelden,
maar zelf geen toernooi hadden, heeft
hij een start gemaakt met het tegen-
woordig legendarische Marveld toer-
nooi wat dit jaar het 20e jaar ingaat.
In 1993 zat hij in het organisatiecomi-
té van Grol 75 jaar en werd hij al eens
gepolst voor een functie in het hoofd-
bestuur. In 2000 is hij als 2e voorzitter
in het hoofdbestuur gekomen; deze
functie kun je alleen bekleden als je
overal bij betrokken wordt en van
alles op de hoogte bent, dus werd er
iedere donderdagavond met het
dagelijks bestuur vergaderd en daar-
na tot laat onder het genot van een
biertje over voetbal gepraat. Volgens
Anton duren Grol vergaderingen
altijd tot laat; in de 60-er jaren werd er
nog bij de Moriaan vergaderd op
maandagavond met daarna gezellig
kaarten en biljarten; regelmatig werd
het 4 uur in de ochtend!
Dit jaar tijdens de ALV is Ben gestopt
met zijn bestuursfunctie; i.v.m. zijn
werk (Ben is momenteel directeur van
2 basisscholen) kon hij qua tijd niet
alles nakomen: “Als je iets doet moet
je het ook goed kunnen doen en zo
niet dan moet je stoppen”. Daarnaast
heeft zoon Jorrit het oefenmeester 3
diploma behaald en wil Ben met hem
een aantal jaren als jeugdleider een
team begeleiden. Nu is dat de B1 en
Ben geniet iedere zaterdag met volle
teugen: “Een prachtig elftal met veel
potentie en het resultaat werkt ook
mee”. Ten slotte wordt Ben in mei
opa! (dochter Femke is zwanger. red.):
“Dit lijkt mij fantastisch en hier wil ik
ook graag tijd aan gaan besteden”.

dienst wel als laatste zou worden
onderscheiden, maar goed, hij volgde
nog. “Deze onderscheiding is echt een
grote eer, mede omdat er nog maar
22 ereleden zijn in het hele 90-jarige
bestaan van de vereniging; Grol is
altijd selectief geweest met zijn erele-
den”. Ook de familie van Ben had dit
heuglijke feit goed verzwegen maar…
”Vlak voor de huldiging zag ik in één
keer in een flits Femke (Ben’s dochter,
red.) achter in de zaal zitten, toen
dacht ik wel wat moet zij dan hier?”
Als Ben het geweten had, dan had
ook hij een stropdas en pak aange-
daan!

Zijn jullie al vaker onderscheiden? 

Anton heeft in 1993, tijdens het 75
jarig bestaan van de s.v. “Grol” de
verenigingsspeld in goud gekregen
(erelid van de s.v. “Grol”), samen met
Theo Huijskes en Toon Hartman. Dit
was toen voor hem helemaal een
grote verrassing.
Ben werd in 1999 al lid van verdien-
ste van de s.v. “Grol”.

Tijdens het gesprek blijkt dat beide
heren al veel hebben meegemaakt bij
de s.v. “Grol”; er worden nog enkele
oude koeien uit de sloot gehaald.
Anton is dan ook al 44 jaar actief als
vrijwilliger binnen de Grol en Ben
volgt prima met zijn 34 jaar!

Welke functies hebben zij eigenlijk

bij de s.v. “Grol” bekleed?

Vanaf 1964 zat Anton in de elftalcom-
missie en vanaf 1980 werd hij ook
wedstrijdsecretaris en tot op heden is
hij ook consul van de club, iets wat hij
in 1995 van Appie Huisman overge-
nomen heeft. Met diezelfde Appie en
met Harrie Emaus vormde hij de elf-
talcommissie. Dit betekende dat zij
alle senioren elftallen ieder weekend
moesten indelen! Ook Grol 1 viel
hieronder, totdat in 1968 Jan Nienhuis
trainer werd en hij bepaalde zelf zijn
elftal. Het heeft de wedstrijdcommis-
sie veel moeite gekost om dit te moe-
ten afgeven! “De jaren ’64 tot ’68
waren dan ook de mooiste jaren,
waarbij het als een eer ervaren werd
om al die teams in te mogen delen”.

In 1980, onder Chris te Winkel, werd
de voorzitter van de elftalcommissie
ook wedstrijdsecretaris en zodoende
werd dit Anton’s volgende functie.
Van 1983 tot 1996 heeft hij deel uitge-
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Anton:

Soms moet in het

belang van de

vereniging nog

wel eens

geschipperd

worden.

Anton:

Harrie Emaus

was een aimabel

man. 

Hem konden ze

zaterdagavond

nog om spelers

bellen, dan ging

hij zelf de café’s

in om spelers te

regelen.

Ben:

De conditie van

Roelof Luinge is

ook fantastisch,

want zaterdag-

nacht om 5 uur

aan de bar vroeg

hij nog aan mij:

Zo, nu gaan we

nog even de stad

in?

Wat zijn voor jullie de hoogte- en

dieptepunten in deze tijd bij de s.v.

“Grol”?:

Voor Anton zijn allereerst zijn onder-
scheidingen geweldige hoogtepunten
en daarnaast de diverse kampioen-
schappen van Grol 1. Maar met name
die in 1973, waar Grol in Zieuwent
kampioen werd. Een week eerder
werd deze kampioenswedstrijd,
ondanks ideale weersomstandighe-
den, toch afgelast. Toenmalig voorzit-
ter Jan Cuppers van RKZVC had het
veld onder water laten lopen! Als
Zieuwent zou winnen, zouden vier
ploegen gelijk eindigen en er een
nacompetitie volgen om het kampi-
oenschap. Gevolg was dat een week
later 6000 (!!!) toeschouwers langs de
kant stonden, kassa voor Zieuwent,
maar Grol won gelukkig met 2-1 en
werd kampioen met spelers als Harrie
Notten, Loekie Dibbets en Theo
Hulshof, terwijl bij Zieuwent illustere
personen als George Peeters en Jan
Kemkens speelden.
Het derde hoogtepunt vond Anton de
dinsdagavonden dat de wedstrijd-
commissie onder de tribune in de
kantine spreekuur hield. Dan moch-
ten elftallen langs komen en “vuren”
op ons. Dit leidde tot tranen in de
ogen bij voorzitter Harrie Emaus (een
emotionele man), terwijl Anton er
gewoon om moest lachen: “How kas
doar noo umme  lachen?” vroeg
Harrie zich dan ook vaak af. 
Het overlijden van deze Harrie Emaus
is dan ook een dieptepunt voor
Anton: “Harrie was een zeer aardige
en aimabele man met wie ik veel
samengewerkt heb, een geweldige
man voor de s.v. “Grol”. Hem konden
ze zaterdagavond nog om spelers bel-
len, dan ging hij zelf de cafés in om
spelers te regelen! 
Een ander dieptepunt voor hem was
dat hij eens een half jaar geschorst is
geweest door de KNVB. Appie
Huisman, de toenmalige consul, was
een weekend weg en Anton moest dit
overnemen. Maar ja, het was carna-
valsweekend en toen moest er in dat
weekend nog gespeeld worden. Het
had ‘s nachts wel iets gevroren, maar
verder was het prachtig weer. Toch
werd de wedstrijd Grol – Kotten afge-
last. Kotten begreep er niets van en is
komen kijken en heeft dit toen bij de
KNVB aangekaart. Gevolg: een half
jaar ontheven uit alle functies binnen
de s.v. “Grol”!. ”Als consul ben je

sowieso een ‘Einzelgänger’ en doe je
het niet vaak goed, maar soms moet
er in het belang van de vereniging
nog wel eens geschipperd worden”.

Ben heeft ook verscheidene hoogte-
punten ervaren, waarbij het kampi-
oenschap van Grol A in ‘82-‘83 als
eerste wordt genoemd. Het organise-
ren van de wedstrijd Grol-Ajax voor
het 75-jarig bestaan is een ander
hoogtepunt. Twee jaren en gesprek-
ken met Arie van der Eijden, in het
gezelschap van vele Grolsch glazen,
heeft het geduurd maar het was abso-
luut de moeite waard: “Deze wed-
strijd was het debuut van Edwin van
der Sar bij Ajax”. Die woensdag
regende het de hele dag en door vele
mensen is het veld toch speelklaar
gehouden en ondanks enkele twijfels,
gaf Louis van Gaal Ben zijn woord
dat Ajax met het sterkste team zou
aantreden (dat hebben we geweten
ook, red.).
De Marveldtoernooien en met name
de contacten die je hier aan over-
houdt, zijn ook fantastische belevenis-
sen voor Ben. “Zo’n Roelof Luinge
blijkt dan ineens een heel ander en
aardiger mens te zijn dan je zo op
televisie ziet”. “Zijn conditie is ook
fantastisch, want zaterdagnacht om 5
uur aan de bar vroeg hij nog aan mij:
Zo, nu gaan we nog even de stad in?”
Met de organisatie 4 dagen naar
Manchester United was een ander
hoogtepunt wat uit deze contacten
voortvloeide.
Als dieptepunt geeft Ben het verlies
van een aantal mensen binnen de
Grol aan. Met name het overlijden
van Ferry Froeling heeft hem aange-
grepen.

Wat zijn voor beide heren de favorie-

te spelers en trainers?

Anton bewaart de beste herinnerin-
gen aan Peter Schulte en Gerard Bos.
Hij roemt hen om de omgang en con-
tacten, erg prettig om mee samen te
werken. Hij heeft nog lang contact
gehouden met Peter Schulte.
Als favoriete voetballers is de keuze
moeilijker. Grol heeft altijd goede
spelers gehad en mooi en verzorgd
voetbal gespeeld (dit komt ook terug
in het clublied “Groenlose jongens”),
maar het is er nooit volledig uitgeko-
men. Dit heeft volgens Anton met de
Grolse mentaliteit te maken: “Lukt het
niet, dan is dat jammer”. Bij ploegen

als Varsseveld en Longa zit er bij-
voorbeeld meer wil in, het moeten is
daar groter en die stropen de mou-
wen op.
“Henkie Blanken, Theo Kaak en
Harrie Notten waren echt geweldige
spelers en ook idolen. De laatste twee
waren tegenpolen van elkaar in het
veld, maar ze hadden allebei veel
kwaliteiten. Theo was de rust zelve,
maar Harrie was een gifkikker die
rustig met gestrekt been op een kee-
per inkwam!” Andere goede spelers
waren Wolfgang en Fons Zuidinga,
Herman Wientjes en Tonnie Tops.
“Willie Kaak was een onvoorstelbaar
goede keeper, hij ontsteeg het niveau
van de Grol in ruime mate”. 
Ben noemt Jaap van de Pal, niet als
beste trainer maar wel iemand die
hem goed is bijgebleven: “Van de Pal
had eens het trainingsveld helemaal
vol pionnen met loopvormen gezet
en enige spelers gingen naar aanvoer-
der Wolfgang Zuidinga: “Wolfgang,
dit gaat niet goed”, waarop hij naar
van de Pal ging en zei: “Trainer, er is
vandaag iemand jarig in de selectie en
de gewoonte is dan dat er een partij
wordt gespeeld” en even later ver-
dwenen alle pionnen en werd er lek-
ker een grote partij gespeeld die
avond!
Als beste trainer komt Ben uit op
Gerard Bos: “Een voetbaldier en een
sociaal mens, een motivator en niet
eens de beste qua oefenstof, zeer
aimabel, maar langs het veld een
clown!” Bij alle clubs waar hij geweest
is, is hij kampioen geworden en
wordt hij nog steeds op handen
gedragen, dat zegt genoeg.
Als speler kiest Ben voor een relatief
onbekende speler, namelijk Michel
Grothe: “Een geweldige voetballer en
een zeer aardige jongen die voor zijn
maatschappelijke carrière koos, maar
ik heb hem later nog eens zien voet-
ballen toen hij amper trainde of op
niveau speelde en ook toen passeerde
hij nog zonder moeite 3 tot 4 man op
rij”.Een elftal heeft winners nodig en
Sander van Beckhoven is zo’n type:
“Sander heeft mijns inziens nooit
gefaald”. Verder is het jammer dat er
enkele spelers zijn die er niet uitge-
haald hebben wat er voor hen inzat:
“John Roerdink, spits van Grol 4, is
zo’n type. Die had jaren in Grol 1
moeten voetballen, wat de oorzaak
dan ook geweest is”.
Ten slotte heb je een type als Michel
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Anton en Ben:

als de Grol in

nood zit kunnen

ze op ons

rekenen.

Ben maakt een tweedeling: 
Voetbaltechnisch: zo hoog mogelijk
met eigen jongens willen spelen.
Momenteel is er een goede B- en C
selectie, waarvan er straks enkelen in
Grol 1 moeten kunnen spelen. Zaak
is dat er een goede begeleiding is bij
de overgang van jeugd naar senioren. 
Structuur: deze moet je zo neerzetten
dat je er jaren mee vooruit kunt.
Bovendien heeft Ben de zorg of er
wel een goede vervanger kan worden
gevonden voor Theo Huijskes; hij
heeft 25 jaar de kar getrokken in
voor- en tegenspoed en hij staat 24
uur per dag klaar voor de s.v. “Grol”:
“Doe dat maar eens! Zijn werk wordt
nog wel eens onderschat!” Het vrijwil-
ligerswerk binnen de Grol is fantas-
tisch en vele mensen vinden dit nor-
maal, maar zo normaal is dit niet.
Mensen als bijvoorbeeld Stef
Oldenkotte zijn goud waard voor de
club. Deze mensen moeten gewaar-
deerd worden en het moet niet te

professioneel worden; het moet
gezellig blijven, zodat er ook gelachen
kan worden.

Beiden zeggen dan ook in koor: “Het
plezier moet voorop blijven staan!”

Zo eindigt het gesprek met beide
jubilarissen met een prima quote.
Anton zal nog 2 jaar als consul zijn
werk doen, maar daarna is het mooi
geweest en is het tijdperk Anton ten
Hoopen afgesloten. Alhoewel: “Als de
nood aan de man is en ze zoeken een
invaller, dan kunnen ze aankloppen,
maar geen vastigheid meer”.
Ben zal nog als organisator van het
Marveldtoernooi verder gaan:
“Zolang ik er nog plezier in heb en de
tijd ervoor”. En natuurlijk als leider
van de B1. Ook hij geeft aan dat inci-
denteel invallen voor een bestuurs-
functie bespreekbaar is, maar geen
lange bestuursvergaderingen meer!

Hoffman: “Iemand met flair en bra-
voure, hij scoort overal en op ieder
niveau, zo iemand heb je ook nodig”.

Hoe zien jullie de toekomst van de

s.v. “Grol”?

Als de amateurstatus behouden blijft,
is de tweede klasse volgens Anton de
top, alhoewel hij toch ook denkt dat
deze spelersgroep de eerste klasse
misschien kan halen, maar dan is het
toch echt wel afgelopen! Wil je hoger,
dan zul je spelers moeten halen, maar
daar zit niemand bij de Grol op te
wachten en raak je de vele vrijwilli-
gers kwijt. De club is nu gezond en er
is een goede sfeer; dit moet vooral zo
blijven!
Enige zorg is dat de vrijwilligers
steeds moeilijker te krijgen zijn: “Zelf
was ik 7 dagen in de week in de weer
voor de Grol en dat 44 jaar lang; zon-
der de steun van het thuisfront had
dit nooit gekund”.

[Ferry Broshuis]

Niets in dit leven is blijvend;
een waarheid als een koe,
maar soms word je weer
nadrukkelijk met de neus op
dat feit gedrukt.

In ons sportcafé werd al 40
jaar de halve liter gedronken
(de hele Porskamp-dynastie
was ermee doende).
Eigenlijk was die halve liter
niet weg te denken van bar
en tafels, maar als u dit
clubblad in handen krijgt,
dan is die halve liter toch
verleden tijd. Het moest:
“ARBO-omstandigheden
maakten het nodig de halve
liter vaarwel te zeggen”,
aldus Rob Porskamp.

“Sommigen hadden d’r wal
’n probleem met. Ne bouw-
vakker zei: dat mag nooit
gebeuren. Moar toen ik zei
dat ‘t net as in de bouw mot
op veurwaarden van de
ARBO zei den man: Dan is
’ t good!”  

In plaats van de halve liter
zijn er nu 0,4 liter glazen en
de zogeheten Amsterdam-
mertjes. 
Het bier blijft hetzelfde en
de gezelligheid ook.
Misschien dat het tappen
nog sneller gaat dan het
aanslepen van de kratten;
dus dat is dan weer mooi
meegenomen. 
“De halve liter is weg, moar
de gezelligheid blif”, aldus
Rob Porskamp. Het afscheid
van de halve liter is naar
goed Grol(s) gebruik op
waardige wijze gevierd en
de nieuwe installatie werkt
volop vanaf 18 december. 

En dat zei Rob Porskamp al
op 24 november; het leiden
van een sportcafé is dus
eigenlijk ook al hetzelfde als
politiek: regeren is vooruit-
zien.

Halve liter weg, maar gezelligheid blijft
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team per lichting was. Ondanks dit
tekort aan breedte in de selectie,
speelde hij toch in een goede lichting:
van de 6 jaar in de junioren werd hij
er vier kampioen! 
Hierna stapte hij over naar de senio-
ren waar hij schommelde tussen de 5e
en 6e klasse van de KNVB. Een
degradatie uit de 5e klasse werd het
jaar erop direct goedgemaakt door
een kampioenschap. Vier jaar lang
speelde Erwin in het eerste van KSV
en pikte zijn doelpuntjes mee. 
Genoeg om op te vallen en een
“transfer” naar de blauwhemden uit
Groenlo was een feit, waarmee de
brug naar de eerste vraag gemaakt is:

Waarom heb je er toendertijd voor

gekozen om bij Grol te gaan voetbal-

len en niet bij Longa?

“Ik was er eigenlijk helemaal niet mee
bezig om naar een andere club te
gaan. Ik had het bij KSV ontzettend
naar mijn zin. Het was eigenlijk een
vriendenteam en altijd gezellig. Zowel
voor, na als tijdens de trainingen en
wedstrijden. We speelden ons bijna
altijd netjes veilig en ik scoorde mijn
doelpuntjes. In mijn laatste seizoen
werd ik topscorer van Gelderland en
ik werd uitgenodigd voor een wed-
strijd met een regioteam tegen de
Graafschap in Mariënvelde. Hiervoor
trainden we eerst twee keer en daar
kwam ik in gesprek met Tom Kaak en
Robert Jan van Loon (Longa'30). Die
vroegen me of ik niet geïnteresseerd
was om hogerop te voetballen. Longa
had het al twee keer eerder gevraagd,
maar Longa en KSV liggen elkaar niet
zo, dus dat heb ik ook twee keer afge-
wezen (bij deze de bevestiging dus,
dat “wij” niet de enige zijn, die die kei-
enslöpers niet mogen, red.).
André Simmelink werd de nieuwe
trainer en hij kwam hier bij me thuis.
We hebben een heel goed gesprek
gevoerd en het feit, dat Grol een klas-
se hoger speelde dan Longa, speelde
natuurlijk ook mee. Ook heb ik in

Groenlo op school gezeten, dus ik
kende al een aantal spelers waaronder
Tom Groot Kormelink. Al deze facto-
ren maakten de keuze niet zo moeilijk
om bij Grol te gaan voetballen.”

Hoe vind je tot nu toe de prestaties

van het eerste?

“Het eerste jaar, dat ik bij Grol speel-
de, zijn we ontzettend gegroeid. Het
was een mooie mix van oud en jong
en onder Simmelink hebben we een
heel goed seizoen gedraaid. Na een
goede reeks na de winterstop hebben
we een hele knappe vierde plaats
neergezet. 
Op zich ben ik behoorlijk tevreden
over de prestaties. Ik denk dat, als we
met dit team in de middenmoot en
iets daarboven mee kunnen draaien,
we op onze top zitten. Vorig jaar heb-
ben we een moeilijk seizoen gehad en
ik denk dat het moeilijk is om voor de
eerste drie plaatsen te gaan, aangezien
we te afhankelijk blijven van een aan-
tal spelers. Als deze wegvallen, heb-
ben we toch een kwetsbaar team. Er
zijn enkele spelers, die een meerwaar-
de hebben en het team op sleeptouw
kunnen nemen. We hebben een heel
jong team en we missen weleens erva-
ren spelers, die de lijnen uitzetten bij-
voorbeeld op het middenveld. Als
alles goed gaat en de spelers fit zijn, is
een plaats bij de eerste drie wel haal-
baar.“

Wat vind je van het systeem waarin je

speelt en kan je je in je eigen positie

vinden?

“Ik speel het liefst zo dicht mogelijk
bij de goal, het liefst in het zestienme-
tergebied. Bij afgeslagen ballen of
voorzetten sta ik toch vaak goed. Op
één of andere manier weet ik me goed
te positioneren. Daarom ben ik ook
graag één van de twee spitsen in het
4-4-2 systeem wat we toch vaak spe-
len. Ik moet het hebben van mijn
loopvermogen en dat kan ik op deze
positie optimaal benutten met de 

Longa en KSV

liggen elkaar niet

zo goed, dus heb

ik het verzoek

van Longa om

daar te komen

spelen al twee

keer afgewezen.

Ik speel het liefst

zo dicht mogelijk

bij de goal.

Nadat ik vorig jaar rond dit tijdstip de
hoofdtrainer mocht evalueren, valt
deze eer dit jaar te beurt aan Erwin
van de Wolfshaar. Sinds het seizoen
2006-2007 is deze snelle, blonde aan-
valler van vaste waarde in de hoofd-
macht. Hoe heeft hij deze seizoenen
ervaren, wat kan anders en wat
brengt de toekomst? De doorgaans
stille Erwin aan het woord.

[Peter van Dalen]

Erwin van de Wolfshaar is niet gebo-
ren en getogen in de Achterhoek,
want zijn moeder Dhylia schonk hem
24 jaar geleden het levenslicht in
Amersfoort. Na een zestal jaren daar
te zijn opgevoed, verhuisde hij met
zijn ouders naar Ermelo op de
Veluwe. Erwin was inmiddels 12 jaar,
toen de tweede grote verhuizing in
zijn leven zich aandiende: een verre
tocht naar Vragender (toendertijd een
kerkdorp van Lichtenvoorde, dat
weer een kerkdorp van Groenlo was)
hadden hij, zijn broertje Arjan, zijn
twee zusjes Leonie en Christel, vader
Jan en natuurlijk moeder de vrouw,
voor de boeg. 

In het dagelijkse leven is Erwin, zoals
velen bij de Grol weten, samen met
zijn vader eigen baas. Ze bezitten een
tweetal varkensbedrijven, te weten
één in Vragender en één in Ermelo.
De laatstgenoemde is vooral Erwin’s
pakkie-an. Hij is hier bedrijfsleider en
rijdt vier keer per week op en neer
naar Ermelo om de zaken daar goed
te regelen. De andere twee dagen zit
hij thuis op kantoor om de boekhou-
ding te regelen. Samen met zijn vrien-
din Sanne is hij druk op zoek naar
een huisje in Lichtenvoorde, maar
met de huidige druk op de huizen-
markt zit dat er nog even niet in.
Voetbaltechnisch doorliep Erwin in
Vragender alle selectie-elftallen. Dat
was geen grote prestatie verzekerde
Erwin me, aangezien er maar één

De evaluatie: 

Erwin van de Wolfshaar
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Ik heb het

momenteel

ontzettend naar

mijn zin bij de

Grol

ruimtes die erachter liggen. 
Maar ik ben niet ontevreden met de
positie waarop ik nu speel (rechts-
half), omdat het ook steeds beter gaat
en ik de vrijheid krijg om erover heen
te gaan of naar binnen te knijpen.  
Een balvaste spits ben ik niet, dus
daarom zou een Tom Kaak of een
Sander Nijhoff ideaal zijn om mee
samen te spelen in de spits. Ik sta
graag tegen de laatste man aan,
omdat je dan maar één steekballetje
nodig hebt om alleen voor de keeper
te staan.  Maar zoals het nu gaat, is
het prima uiteraard. De trainer
bepaalt de opstelling en moet niet
naar één speler kijken, maar naar het
geheel
En met de spitsen die we hebben, kan
ik me goed vinden in mijn positie.
Ook, omdat ik meer een speler ben
voor de buitenkant dan de andere.”

Er gingen geruchten, dat je weg zou

gaan. Hoe lang ben je nog van plan

om bij de Grol te blijven?

“Is een moeilijke vraag...... Ik bekijk
het eigenlijk van jaar tot jaar. Iedereen
heeft weleens een mindere periode en
dan dacht ik: “Waarom ga ik niet
weer lekker voetballen bij mijn vrien-
den?”. Zover is het nog nooit geko-
men. Maar waar ik aan het einde van
vorig seizoen wel bang voor was, dat
bijvoorbeeld èn Frank èn Annie
(Patrick Blanckenborg, red) en nog
andere spelers ermee zouden stop-
pen. Dat we bij wijze van, met nul
punten roemloos uit de 2e klasse zou-
den degraderen. 
Ik kijk van jaar tot jaar hoe we kun-
nen presteren met het elftal. Wie gaan
weg, wie komen erbij? Ik wil graag in
een team spelen om bovenin mee te
draaien en niet tegen degradatie te
hoeven vechten. 
Ik heb het momenteel ontzettend
naar mijn zin bij de Grol. Alles is
goed geregeld, van de trainingskleren
tot aan de busreis, van de supporters
tot het complex. Ik ben dik tevreden
en zie ook geen reden om weg te
gaan. 
Ik ga niet zeggen dat ik bijv. nog drie
jaar bij de Grol blijf, dat kan ik niet.
Maar als het zo doorgaat zoals het nu
gaat, voorzie ik geen problemen.” 

Waar denk je aan het einde van het

seizoen te staan met het eerste?

“Als ik zo terug kijk op de eerste
negen wedstrijden van het jaar denk

ik, dat we maar twee keer de minde-
re ploeg zijn geweest en zeven wed-
strijden minimaal gelijk of beter dan
de tegenstander. Thuis hadden we
alles moeten winnen, maar door
onvoldoende scherpte geven we twee
wedstrijden weg. 
In de competitie staan alle ploegen
heel dicht bij elkaar en als je twee
punten meer had gehad, had je
bovenin de middenmoot gestaan. En
met twee punten minder had je één
na laatste gestaan. 
Als we de spelers fit kunnen krijgen
en houden en ook het spel kunnen
vasthouden, moeten we vierde of vijf-
de kunnen staan na de laatste speel-
dag. Overigens blijft de doelstelling
handhaving! Het vierde jaar op rij in
de 2e klasse zou een unieke prestatie
zijn en als we voor de winterstop nog
een aantal punten pakken, kunnen we
naar boven kijken en is een vijfde
plaats niet ondenkbaar.”

Een veelbesproken onderwerp de

laatste tijd: wat is je mening over het

kunstgras en heb je er blessures door

opgelopen?

“Ik moet eerlijk zeggen, dat ik er ont-
zettend bang voor was. Ik vond het
ongelooflijk, dat ze het gingen aan-
leggen op het hoofdveld en zag het
totaal niet zitten. Ik had er wel een
beetje ervaring mee, maar dan meer
met het kunstgras wat ze in
Lichtenvoorde hebben liggen. 
Maar nu vind ik het helemaal fantas-
tisch. Ik heb er ook weinig negatieve
verhalen over gehoord en ik denk dat
als je vijf à zes jaar verder bent, alle
grote clubs in de regio kunstgras heb-
ben liggen. Het trainen is super, altijd
een strakke mat, je kunt vallen, je kan
glijden. Negen van de tien keer gaat
het goed. Ik ben van de week even bij
KSV wezen kijken en als je ziet dat
die nu al op een zandbank trainen, is
kunstgras een perfecte oplossing.”
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waarden optimaal te krijgen. Als je wint staan
ze op het veld om je te feliciteren, maar als je
na een zware wedstrijd de winst toch uit han-
den geeft zie je ze niet. Dat vind ik wel eens
een klein minpuntje van het bestuur. Zoals de
wedstrijd tegen SV Zwolle, waarin je helaas
op het einde toch nog gelijk speelt. Je hebt je
helemaal kapot geknokt en dan zijn ze er niet
om je een handje te geven en te zeggen “goed
geknokt, maar helaas. 

En wat ik ook weleens jammer vind is, dat we
na de wedstrijd nooit met z'n allen bij elkaar
gaan zitten. Natuurlijk heeft iedereen z’n ver-
plichtingen, maar even bij elkaar zitten vind
ik wel belangrijk. Anders krijg je van die
groepsvorming en dat is ook niet goed voor
de saamhorigheid.”

Is er nog iets wat je kwijt wilt?

“Ja, ik vind het ontzettend leuk hoe positief
de supporters zijn. Je komt toch als buiten-
staander en als onbekende binnen bij een
nieuwe club in een nieuwe stad en dat is niet
altijd even gemakkelijk. Er stond toch ineens
een onbekende speler in de basis van het eer-
ste elftal en dat is wennen voor iedereen. De
manier waarop ik ertussen heb mogen
komen en als ik zie hoe ontzettend goed ik
ben opgevangen, dan kan ik dat alleen maar
enorm waarderen. Ik ben altijd positief
gesteund, iedereen maakte een praatje met
me, echt top.”

Uiteraard heb ik als afsluiting nog een aantal
keuzevragen voor Erwin:

KSV of Grol: KSV
Karbonade of biefstuk: biefstuk
Halve liter of 0,4 glas: halve liter
Wie wordt kampioen in de 
2e klasse J: Tubantia
Wie wordt landskampioen: Ajax
Annie of Rob: Rob
Wintersport of 
zomervakantie: zomervakantie
Rood/zwart of blauw (tenue): blauw
Groenlo of Lichtenvoorde: Lichtenvoorde

Resumé:

Erwin van de Wolfshaar heeft het ontzettend

naar zijn zin bij onze plaatselijke SV. Zoals

het er nu naar uitziet, kunnen we de water-

vlugge spits nog een tijd blijven zien bij de

hoofdmacht. 

Natuurlijk maakt hij geen vrienden bij het

laatste bovenstaande antwoord. Hij vroeg

uw reporter wat dit voor reacties uit zou lok-

ken. “Noem het en ondervind het, Erwin”

was hierop mijn reactie. 

Hij voetbalt in Groenlo, wil met Sanne gaan

wonen in Lichtenvoorde, gaat regelmatig

stappen in de Kei, dus vandaar dit antwoord. 

Spaar hem een beetje, beste mensen. Hij is

pas 24 en weet nog niet alles van het leven

en fouten maken is menselijk......  

Erwin heeft momenteel een blessure. Naar alle
waarschijnlijkheid is dat één van de tien geval-
len waar het niet goed gaat.

“Hoe het ook kan gaan, heb ik bij Vogido
ervaren:
Daar hebben ze vorig jaar ook op het hoofd-
veld een kunstgrasmat neergelegd. Op zich
wel een goed veld, maar niet zo super als bij
Grol. Ze hebben er iets op bezuinigd, waar-
door het niet perfect is. In de wedstrijd zette
Robin een bal voor van rechts en ik kopte de
bal met een zweefduik in. Ik schaafde met
mijn knie over de grond, waardoor ik een
aardige diepe wond opliep. Ik had er verder
geen last van en heb de dinsdag erna gewoon
getraind en ook nergens last van. De nacht
erop werd ik wakker van de pijn. Hele dikke
knie, kon er bijna niet op staan. We denken,
dat het komt doordat de ontsteking er via de
wond in is gekomen. Maar helemaal zeker
weten, doen we het niet. 

Dus ja, of het aan het kunstgras ligt, weet ik
niet, maar de arts zegt dat de kans groot is
dat het daar aan ligt. Dat er misschien wat
rubberkorrels of vuiligheid in zijn gaan zitten
wat de ontsteking heeft veroorzaakt.” 

Zijn er dingen die je graag anders zou willen

zien bij de Grol?

“Nou, er is wel iets wat er speelt. Het bestuur
van de Grol is ontzettend betrokken bij het
eerste. Ze doen er alles aan om de randvoor-
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[Ferry Broshuis]

Onze Grol hecht erg aan tradities en dat is in
de loop van haar bestaan ook duidelijk geble-
ken. In deze laatste bijdrage over Grol
Vroeger En Nu daarom deze keer enige fei-
ten over het stilstaan door de vereniging bij
historische momenten.
Eind september 1948 wordt het dertigjarig
bestaan van onze Grol gevierd. In de annalen
vinden we daarvan de volgende zinnen terug:
“Hoewel het voor het bestuur van de
Gelderse Voetbalbond geen gewoonte was
om naar een receptie van een dertigjarig jubi-
leum te gaan, werd voor Grol een uitzonde-
ring gemaakt”. Die uitzondering bestond
hierin dat Grol een bijzonder geval was van-
wege Grolvoorzitter Theo Groot Bruin-
derink, de grote promotor van de r.k. jeugd -
en sportbeweging in Oost Gelderland in die
jaren. En in de annalen wordt ook nog ver-
meld: “Een bekend feit in de regio is dat Grol
van de vieringen van de jubilea altijd echt
veel werk heeft gemaakt. De festijnen zijn
altijd degelijk en feestelijk van opzet.”
In 1958 bestaat de Grol veertig jaar en ter
gelegenheid daarvan speelt het eerste team
een wedstrijd tegen de oud-internationals. De
vermaarde en nog steeds tot de verbeelding
sprekende Bep Bakhuys verrichtte hier de
aftrap.
Hoewel de oud-internationals uiteindelijk
met 3-2 wonnen was Bep Bakhuys toch voor-
al onder de indruk van de kwaliteiten van de
hoofdmacht van onze Grol.
In het boek ‘een grote familie’ staat dat uit de

mond van Bep Bakhuys als volgt opgete-
kend: “Een uitstekende ploeg met verschillen-
de veelbelovende jeugdspelers”. Hij deed
deze conclusie direct na afloop van de wed-
strijd. En hij had er natuurlijk als geen ander
verstand van. 
De rust ging bij die wedstrijd in met een 3-0
voorsprong voor de oud-internationals. Maar
onze Grol komt in de tweede helft goed terug
door goals van Theo Kaak en Henk Blanken
en zo wordt de stand dus 3-2, nog steeds in
het voordeel van de oud-internationals.
Helaas blijft de zo gewenste en ook verdien-
de gelijkmaker uit. Overigens kon deze
prachtige wedstrijd destijds worden georga-
niseerd door medewerking van een oud -
Grollenaar. In het al veelvuldig aangehaalde
boek ‘een grote familie’ staat dat zo opgete-
kend: “Door bemiddeling van de onvolpre-
zen Amsterdamse Grollenaar Theo Kaak
speelt een team van oud-internationals tegen
het eerste elftal van Grol.”
Overigens was er in 1958 ook een jubileum-
commissie geformeerd die ondermeer een
loterij organiseerde, invoering van een doel-
puntenfonds realiseerde en ook een spaarze-
gelactie voor de jeugd opzette.
Dat Grol een jubileum niet zo gemakkelijk
laat schieten blijkt ook bij het 60-jarig
bestaan. Dat werd gevierd met onder meer
een internationaal voetbaltoernooi waaraan
deelnamen Standaard Luik, RWD Molen-
beek, FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles
en Grol zelf. 
En bij het 75-jarig bestaan wordt er ook een
jubileumcomité gevormd en wordt er natuur-

lijk een groots feest opgezet met als speciale
attractie de komst van het AJAX elftal.
Ondanks een stortvloed aan regen die mid-
dag gaat de wedstrijd toch door. En er wordt
ook besloten om ook een jubileumboek te
laten verschijnen. En met de inhoud daarvan
is bij het samenstellen van de vier afleverin-
gen over Grol Vroeger En Nu dan ook dank-
baar gebruik gemaakt.
Dit is dan tevens de laatste bijdrage over een
stuk geschiedenis van onze roemruchte ver-
eniging. Dat paste dit jaar ook zo goed
omdat de s.v. “Grol” immers het 90-jarig
bestaan herdacht. Dat is op bescheiden, maar
niettemin op een tot de verbeelding spreken-
de manier gevierd. In 1948 hadden ze dus al
gelijk met de opmerking dat jubilea hier altijd
op uitstekende wijze worden gevierd of her-
dacht. Die lijn is dus consequent doorgetrok-
ken! Hoe de viering dit jaar is gegaan, heeft u
allemaal van nabij meegemaakt. 

Grol vroeger en nu

De foto van de spelers van Grol 1 met de oud-inter-
nationals in 1958. Helemaal links op de foto oud
Grollenaar Theo Kaak die de wedstrijd mogelijk
maakte en ook staande 2e van rechts Bep Bakhuys
die de aftrap verrichtte. Verder knielend van vlnr J.
Koenders, B. van Dongeren, Fisher, Leo Halle, Bijl,
Bergman, T. Kaak, Fr. Blanken en Fr. Koenders. 
Staand vlnr Theo Kaak, H. Blanken, Th. Kaak, 
J. Gunnewijk, J. Kwakkel, T.van Schaik, Boonkamp,
J. Stoteler, Van Wjngaarden, reserve O.I., Cor
Wilders, A. Baks, van de Hoeven, Bram Wiertz,
B. Kuipers, Joop van Stoffelen, Guus Draeger, Bep
Bakhuys en Jaspers (van KNVB Amsterdam)
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[Gastschrijver Kees Porskamp]

Het kan u niet ontgaan zijn dat met
de aanleg van de kunstgrasvelden er
ook tal van nieuwe reclameborden
langs het hoofdveld en langs veld 1
zijn gekomen, waarbij opgemerkt
dient te worden dat voor het eerst in
de geschiedenis van s.v. “Grol” ook
veld 1 volledig in de boarding staat,
zoals dat in vakjargon wel wordt
genoemd. Het verdient een compli-
ment aan eenieder die hieraan mee
heeft gewerkt, maar bovenal aan de
vele sponsoren die dit mogelijk heb-
ben gemaakt. Waarom kiest een
onderneming ervoor om een reclame-
bord te plaatsen bij s.v. “Grol”, wat is
de binding van de betreffende onder-
nemer met s.v. “Grol”, hoe is de
onderneming ontstaan en wat zijn nu
precies de bedrijfsactiviteiten van de
betreffende onderneming? 
Allemaal vragen waar ik hoop achter
te komen in gesprek met een reclame-
bordsponsor. Het woord is aan Erik
Mentink van Groenlo vestingstad
promotion.

“Officieel ben ik op 1 april 2008 met
mijn bedrijf “Groenlo vestingstad
promotion” begonnen hier aan de
Oude Winterswijkseweg, recht tegen-
over het Grolveld. Anders dan de
datum zou vermoeden, is er absoluut
geen sprake van een 1 april grap. Ik
ben door de gemeente gevraagd of ik
als coördinator promotie Groenlo
vestingstad wilde gaan fungeren. Dit
houdt in dat ik op bovengenoemd
terrein fungeer als een soort schakel
tussen de gemeente, verenigingen,
bedrijven en organisaties. De
gemeente stelde mij een aantal
opdrachten in het verschiet en daar-
naast ben ik bezig met het ontwikke-
len van nieuwe initiatieven en
opdrachten. Zo is mijn bedrijf ont-
staan”, vertelt Erik enthousiast. “Ik
richt mij hoofdzakelijk op het toeris-
me. Hierbij moet je denken aan
bezoekers van recreatiepark Marveld
tot aan dagjesmensen. Op dit
moment ben ik bezig met diverse
nieuwe initiatieven. Er wordt momen-
teel een nieuwe wandelroute samen-
gesteld, die begint bij de VVV, geves-

tigd in het stadsmuseum, en die voert
langs diverse historische en bijzonde-
re plekken in Groenlo”. Voor dit ini-
tiatief heeft Erik onlangs een prijs
mogen ontvangen van het Rabobank
Achterhoek Oost Coöperatiefonds
2008. “Ik ben druk bezig met het ont-
wikkelen van twee nieuwe arrange-
menten die geboekt kunnen worden.
Bij het eerste arrangement genaamd
‘Groenlo bij nacht’ wordt men bij Bar
de Lange Gang ontvangen met koffie,
daarna gaan we de toren beklimmen
in de avonduren (dus als het donker
is). Bij terugkomst krijgen de deelne-
mers een warm en koud bierbuffet.
Na afloop ontvangen ze een heel
mooi vestingstadpakket. Bij het twee-
de arrangement genaamd ‘Klank en
Lichtspel arrangement’ wordt het
toren beklimmen vervangen door een
bezoek aan het Klank en Lichtspel in
de Oude Calixtuskerk. Een combina-
tie van beide is ook mogelijk. Ook
ben ik druk bezig met het verder uit-
bouwen van de Groenlo Vesting-
staddagen. De eerste is net geweest
op 29 november 2008. Het is de

Het sportcafé wil

overgaan op tankbier

in plaats van halve

liters. Erik Woertman

hierover tegen Rob

Porskamp: “Hou je

nou maar bezig met

de gezinsuitbreiding,

want ik kan aan de

ogen zien dat Caron

zwanger is”. Erik

vervolgt: “Ik heb

liever dat ze de halve

liters eruit doen, dan

al het mooie

personeel; die moet

je hier houden!!!”

Walter klein

Gunnewiek zegt

tegen Rob Porskamp:

“Ik heb een oplossing

voor het probleem

(ruimtegebrek) met

de koelcel: je maakt

van de

bestuurskamer een

koelcel en van de

koelcel de

bestuurskamer”.

Tom Kaak moest naar

Genève voor de

nieuwe kleding van

de Grol. Michel

Hoffman tegen hem:

“Je hebt toch niet

model gestaan?!”

Groenlo Vestingstad Promotion
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bedoeling dat dit een regelmatig
terugkerende activiteit wordt.
Inmiddels heb ik diverse souvenirarti-
kelen op de markt gebracht, die ver-
krijgbaar zijn op diverse locaties in
Groenlo. Deze souvenirs kunt u ook
kopen via mijn website: www.groen-
lovestingstadpromotion.nl. 
Op deze site kunt u ook informatie
vinden over de diverse activiteiten
van mijn bedrijf. Daarnaast ben ik
druk bezig met de ontwikkeling van
andere nieuwe activiteiten”.
“Wat mijn binding is met s.v. “Grol”?
Ik ben ooit wel lid geweest van s.v.
“Grol” bij de pupillen. Daar kan ik mij
weinig meer van herinneren, behalve
dan de jeugdkampen. Ik kan mij nog
goed herinneren dat we bij onze hui-
dige buurman Blanckenborg bleven
slapen en dat ik die kampen helemaal
geweldig vond. 

Ik ben overigens al vrij snel gestopt
met voetballen, omdat ik last kreeg
van mijn knieën waaraan ik later ook
ben geopereerd. 
Vissen is al wel sinds mijn vroegste
jeugd mijn grote hobby. Ook heb ik
veel aan hardlopen gedaan, ben ik
actief geweest in de kwart triatlon-
sport en heb ik heel erg veel
geschaatst. Ik ging twee keer per
week naar Deventer. Ik heb zelfs de
laatste Elfstedentocht geschaatst en
heb daarmee nog het RTL4 journaal
gehaald met een interview bij
Stavoren, waar ik helaas moest opge-
ven. Ik zag het vrouwtje van Stavoren
en ik was gelijk verkocht. Nee, dat
laatste is onzin. Ik had uitgerekend in
die winter last van een blessure en
had daardoor niet genoeg kunnen
trainen. Ik was bij de medische post
geweest en de mensen daar raadden
mij af om verder te schaatsen. Ik
kwam die post uitlopen en kreeg
direct een camera onder mijn neus.
Tegenwoordig houd ik het bij één

keer per week zwemmen”.
Op mijn vraag waarom een reclame-
bord bij s.v. “Grol” hoeft Erik niet
lang na te denken. “S.v. “Grol” is één
van de visitekaartjes van Groenlo.
Het is een accommodatie om u tegen
te zeggen en een plek waar heel veel
mensen komen. Bovendien is het ook
nog eens de overbuurman. Als ik bij-
voorbeeld zie op een zaterdagmorgen
wat een activiteit daar is met de
jeugd. Hoe dat georganiseerd wordt.
Dan vind ik dat s.v. “Grol” een
belangrijke rol vervuld voor de jeugd.
Eigenlijk zouden alle kinderen lid
moeten worden van een vereniging of
dat nou voetbal of welke sport dan
ook is. Sporten is gezond en je leert
er sociale omgang. Hier wil ik door
middel van sponsoring graag een bij-
drage aan leveren. Ook heb ik dit jaar
genoten van de sponsoravond geor-
ganiseerd voorafgaand aan het
Marveldtoernooi. Dit is voor mij een
toegevoegde waarde. Op deze avond
heb ik mooi her en der wat contacten
kunnen leggen voor mijn bedrijf”. Dit
laatste is een mooi voorbeeld van
sponsoring dat voor beide partijen
voordeel oplevert.

Hoe zie je de toekomst van s.v. “Grol”
en de toekomst van je eigen bedrijf
tegemoet? “Ik zie voor beide een
goede toekomst. Het zal voor s.v.
“Grol” nog wel moeilijk worden om
een nieuwe voorzitter te vinden, want
het is nogal een klus waaraan je
begint. Er zijn weinig verbeterpunten
bij s.v. “Grol”. Het hoge niveau moet
vastgehouden worden en dat is soms
moeilijker dan er te komen, maar
daar heb ik alle vertrouwen in. Ik per-
soonlijk vind het wel jammer dat er
geen echte streekderby’s meer plaats-
vinden, maar dat heeft natuurlijk alles
te maken met het niveau waarop je
speelt. Nog 10 jaar en dan bestaat s.v.
“Grol” 100 jaar. Dat lijkt mij een

mooie gelegenheid om dan het predi-
kaat Koninklijk aan te vragen. Een
predikaat dat s.v. “Grol” waardig is.
Wat ik nog wel wil opmerken is dat ik
hoop er nooit iets zal veranderen aan
dat schitterende oude scorebord bij
s.v. “Grol”. Dat vind ik geweldig
mooi. Vroeger schijnt er een gietijze-
ren boog met s.v. “Grol” bij de entree
te hebben gestaan. Mijn schoonvader
heeft het er nog vaak over. Ik zou het
voor hem, maar ook voor de uitstra-
ling van de entree, wel mooi vinden
als die boog weer terugkwam. Met
mijn bedrijf zal ik in 2009 met diverse
nieuwe activiteiten en initiatieven
naar buiten komen. Ik ben druk bezig
met een busmaatschappij, waarbij
mensen een dagje Groenlo kunnen
boeken. We hebben tal van activitei-
ten in en om Groenlo zoals o.a. de
stoomhoutzagerij Nahuis, de nieuwe
en oude Calixtuskerk, de stadswande-
ling, Erve Kots enzovoorts, waarmee
je gemakkelijk een dagprogramma
kunt vullen. We hebben in Groenlo
heel veel kansen met het toerisme.
Alleen zullen we daar steeds bovenop
moeten zitten. Ik zie in het toerisme
voor Groenlo een zonnige toekomst
en hoop daar met Groenlo vesting-
stad promotion een positieve bijdrage
aan te leveren”.

Kortom, Groenlo vestingstad promo-
tion is een jonge onderneming die op
het nog redelijk onontgonnen terrein
van het toerisme in Groenlo zijn
bedrijfsactiviteiten gaat richten. Een
bedrijf dat een positieve impuls aan
Groenlo wil gaan geven en daar
inmiddels druk mee bezig is. Groenlo
vestingstad promotion heeft in ieder
geval al een positieve bijdrage gele-
verd aan s.v. “Grol”.  

In de toekomst zullen wij ongetwij-
feld meer gaan horen van Erik
Mentink en zijn bedrijf.

• Aan de bar wordt

aan Annelies

Porskamp de vraag

gesteld: “Ben je nog

steeds hier de baas,

samen met Henk?”.

“Nee”, zegt Jan Baks

“Ze werkt hier

gewoon en verder

doet Rob alles”. 

• Als Theo Kaak

wordt

gecomplimenteerd

met het leuke

clubbladinterview,

zegt Theo hierop: “Ik

hou er niet zo van,

maar ik vind Ivo

(Versteegen, red.) een

toffe gozer en toen

heb ik maar ‘ja’

gezegd”.

• Leo Garstenveld

zegt: “Als ik 6 halve

liters op heb, denk ik

nog aan thuis, maar

als ik straks de

glaasjes moet tellen,

denk ik nergens

meer aan”.

De clubblad redaktie 
wenst u een 

sportief 2009 toe!
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“Grol 1 heeft een 
natuurgras syndroom!”
[Rik Gockel]

Om de week reizen ongeveer 100 tot
150 Grolsupporters de hoofdmacht
achterna. Hierdoor zijn regelmatig
meer Grolmensen langs de lijn te
bespeuren dan aanhangers van het
thuispubliek. Of het eerste elftal in
Malden moet voetballen of in Wijhe;
de ‘Blue White Army’ is altijd
nadrukkelijk aanwezig. In de loop der
jaren vindt er een al dan niet natuur-
lijk verloop plaats van deze groep.
Supporters haken af vanwege de
afstand (“de tweede klasse is ons te

wiet weg”), krijgen andere interesses of raken slecht ter been. Een uitzondering
hierop vormt een viertal heren. Al 25 jaar volgen Jan ter Bogt (72 jaar), Willy
Everink (68 jaar), Antoon Frank (72 jaar) en Bennie Penterman (75 jaar) geza-
menlijk de uitwedstrijden van Grol 1. Genoeg aanleiding om dit groepje eens
nader te beschouwen.

Het viertal kent een aantal gemeenschappelijke kenmerken: allen zijn gepensi-
oneerd, lid van de woensdaggroep van s.v. “Grol” en Feyenoord supporter. Jan
is voormalig meubelmaker, Antoon is postbode geweest en Willy metselaar.
Bennie Penterman heeft als mijnwerker, rijksambtenaar en sloper gewerkt. In de
woensdaggroep zijn deze ervaren krachten dan ook onmisbaar. De voetbalcar-
rière van Antoon Frank spreekt het meest tot de verbeelding. Hij speelt achter-
eenvolgens voor OKB (Op Klompen Begonnen), ADO (Antoon Doet ’t
Ontzettend) en DVO (Dood Voor Ogen) om vervolgens bij s.v. “Grol” af te
bouwen. Volgens de overige drie heren heeft Antoon evenwel het minst ver-
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stand van voetbal. Dat blijkt iedere
keer weer als ze gezamenlijk op pad
gaan naar een uitwedstrijd van Grol
1. 

Op zondag 30 november dient Grol
aan te treden tegen Twenthe in Goor.
Het is waterkoud, er valt natte
sneeuw en de straten zijn nagenoeg
leeg. Bepaald geen aantrekkelijke
omstandigheden om naar buiten te
gaan. Rond het middaguur stapt
Willy Everink in zijn auto om een
rondje te maken langs Jan, Antoon en
Bennie. Het tweewekelijkse uitje
wordt niet afgeblazen door een beet-
je kou of regen. Op naar de koffie en
dan naar Goor.

Het viertal is zeer te spreken over de
‘Twentse indeling’. “Disse tweede
klasse is veur de supporters mooier.
Het is wat dichter bi’j hoes, het volk
is wat gemeudelijker en de gehaktbal-
len bunt better.” Liever nog zouden
ze om de week clubs als Longa, WVC
en DVC aandoen. Dan is er veel
meer publieke belangstelling. Willy:
“Ik verget de oet –en thoeswedstried
tegen DVC in het Poasweekend nooit
meer. D’r was onmundig völle volk.
Grol won beide keren, moar verspul-
de een wekke later het kampioen-
schap tegen de Sprinkhanen.” 

Vaker hebben Jan, Willy, Antoon en
Bennie hilarische wedstrijden meege-
maakt. Ongeveer 15 jaar geleden
speelde Grol een uitwedstrijd tegen
DCS in Zevenaar. Bennie: “Tien
minuten veur ’t ende steet Grol met
4-0 veur. Binnen een paar minuten
wordt ‘t 4-4. Heb ze ok nog geluk dat
ze neet verleest.” Jan ter Bogt is dan
meestal het meest koppig op de
terugweg. Antoon: “Moar eenmoal in
de Grolkantine wordt d’r neet éne
minder om edronken.” 

De vier Grol supporters maken met
enige regelmaat ook een praatje met
de hoofdtrainer. Met Gerard Bos is
het contact het meest intens geweest.
Alle vier verklaren ze unaniem: “Wi’j
waren ‘n soort van adviseur veur Bos.
As wi’j dan wat in zien oor fluuster-
den, dan zagen wi’j dat de volgende
wekke in de opstelling terugge.” De
huidige trainer Henry Golstein is wat
afwachtend en dat respecteren ze ook.
“He’j hooft niet noar ons te luusteren.
Ne kere trakteren op sausijzenbreud-
jes is ok wal good!” 
Grol verliest kansloos van Twenthe
Goor (0-3). “Den kleinen duet neet
met en dat schaelt wel völle”, doelend
op het niet aanwezig zijn van spits
Erwin van de Wolfshaar. In de kanti-
ne wordt altijd nog even nagepraat
over de wedstrijd. Volgens Bennie

Penterman kan Grol niet meer op
natuurgras uit de voeten. Alle punten
worden gehaald op kunstgras. Er is
dan ook niet sprake van een ‘uitsyn-
droom’ maar van een ‘natuurgras
syndroom’. Volgens de kenners aan
tafel hebben vooral de ‘mooi weer
voetballers’ last van dit syndroom. Je
hebt dan in zulke wedstrijden meer
aan een type Wouter Scharenborg.
“Den misse wi’j nog wal.” 

Het viertal wil nog wel even kwijt dat
ze veel waardering krijgt voor hun
trouwe steun. “Laatst maakten wi’j
Sander Nijhof, noa een paar mindere
wekke, een complimentje veur zien
goede spel. Je zag den jongen glunde-
ren. He’j bedankten ons.” Dat ken-
merkt de trouwe supporters. Kritisch
als het moet, maar ook bemoedigend
als het nodig is. 

Nu staat de winterstop voor de deur.
Spelers en supporters nemen even
gas terug. Dit geeft de gelegenheid
om met een mooie kerstgedachte af te
sluiten. Jan, Bennie, Willy en Antoon
wensen “dat alle spöllers van de eerste
selectie noar de nachtmis goat en dat
de Heer veur iedereen bidt, maor in
het bijzunder veur de s.v. “Grol”,
zodat de spöllers in den tweede sei-
zoenshelft neet als een kindjen Jezus
op ’t voetbalveld stoat.” 

De leiders van Kai Hartman (Robin Garstenveld en Guido van Oers) moeten laatst wel heel verbaasd hebben

gekeken, toen zij met de auto bij Schuurman in Borculo voor de deur stonden, in plaats van op de

parkeerplaats van voetbalclub G.S.V. in Gelselaar (Gld).

Wat was namelijk het geval: Bianca, de moeder van Kai, had op Den Elshof nog gevraagd of zij mee moest rijden, maar dat was deze

keer niet nodig en omdat zij toch nog naar Borculo moest, is zij dus toen maar weggereden. Tot haar stomme verbazing keek ze na een

paar minuten in de achteruitkijkspiegel en zag dat de auto`s van het elftal van Kai toch achter haar aan waren gekomen.

Zij besloot toen, eenmaal in Borculo te zijn aangekomen, om maar eens een paar rondjes te rijden om de kerk. Tot haar steeds groter

wordende verbazing zag ze dat de auto`s haar bleven volgen en aangezien ze niet wilde dat het hele elftal te laat in Gelselaar arriveerde

heeft ze, tot nog grotere verbazing van Robin en Guido, de auto maar bij Schuurman op de parkeerplaats gezet. 

Hoe laat zou de wedstrijd zijn begonnen, wanneer zij nog verder was gereden of was het toch een voorliefde voor mooie moeders???

Grol kan niet

meer op

natuurgras 

uit de voeten.
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De Vlag
De Vlaggenist

Onlangs had ik het genoegen om in het wer-
kelijke centrum van de macht te vertoeven.
Dit alles maakte een enorme indruk op me. Je
voelde op die plek als het ware de aanwezig-
heid van voormalige grote leiders en bestuur-
ders, alsof deze ook allemaal daadwerkelijk
nog aanwezig waren. Enkele van bovenge-
noemde coryfeeën waren wel lijfelijk aanwe-
zig. Er liep zelfs zo’n coryfee rond met een
schaaltje bitterballen en er werd er mij ook
gewoon één aangeboden. Je weet dan je
plaats weer en je voelt je vereerd om in zo’n
omgeving te mogen vertoeven. 

De bestuurskamer van s.v. “Grol” maakt op
een eenvoudige vlaggenist, zoals ik, na afloop
van een wedstrijd altijd weer een overweldi-
gende indruk. Enkele dagen later had ik een-
zelfde gevoel, alleen in overtreffende trap,
toen ik met onze verenigingsvlag voor het
Witte Huis in het daadwerkelijke wereldcen-
trum van de macht stond: Washington. De
stad waar één van de machtigste mannen van
de wereld zetelt. De president van de
Verenigde Staten van Amerika. Op dat
moment was Bush nog de bewoner van het
Witte Huis en was de uitslag van de verkie-
zingen nog niet bekend. De verkiezingen
waren zelfs nog buitengewoon spannend.
Toch geschiedde het tot voor kort onmogelijk
geachte. Barrack Obama wordt de nieuwe
bewoner van het Witte Huis en president van
de Verenigde staten van Amerika. Een histo-
rische wisseling van de wacht. 

Kijkend naar het Witte Huis en terugdenkend
aan mijn ervaringen in de bestuurskamer van
s.v. “Grol” een paar dagen daarvoor, dwaal-
den mijn gedachten af. Ik dacht terug aan de
afgelopen algemene ledenvergadering van
s.v. “Grol”, waar ook een wisseling van de
wacht werd aangekondigd. Zij het in een heel
andere context, maar in perspectief gezien een
voor s.v. “Grol” historische wisseling van de
wacht. De voorzitter van s.v. “Grol” Theo
Huijskes gaf aan over twee jaar af te treden als
voorzitter. Ook hier doemt de vraag dan op
wie hem zal gaan opvolgen. Er zullen geen
campagnes op Amerikaanse wijze gevoerd
gaan worden, maar toch zijn ook hier weer
overeenkomsten. Er zal de vraag ontstaan,
moet het een krachtige jongeman of vrouw
met frisse uitstraling en wat minder bestuur-
lijke ervaring worden of juist een wat oudere

man of vrouw met de nodige bagage en
bestuurlijke ervaring? Of is een Hillary
Clinton-achtige bestuurder ook voor s.v.
“Grol” nog een brug te ver? Het lijkt mij nog
wel, aangezien sommigen binnen s.v. “Grol”
al niet op kunnen tegen de machtige en
krachtige Annelies van het sportcafé. Nee, ik
zie voorlopig nog geen actie opdoemen in de
trant van: “Annie for President”. Hier zie je dat
alle verdere vergelijkingen met Washington
en onze s.v. “Grol” mank gaan lopen. 

Hetzelfde geldt voor het rampzalige beleid
dat onder leiding van president Bush is
gevoerd en het gedegen beleid dat s.v. “Grol”
heeft gevoerd onder leiding van voorzitter
Theo Huijskes. Er is een financieel gezonde
vereniging, die in haar éénennegentigste

levensjaar bloeiend is als nooit tevoren,
bovendien met een prachtig sportcomplex.
Het moet toch een geweldige eer zijn om daar
voorzitter van te mogen worden. Misschien is
het wel iets voor u of misschien wilt u een
andere bijdrage leveren in de vorm van vrij-
willigerswerk voor s.v. “Grol”. Denk er eens
over na onder de kerstboom. Dan heeft u
direct een goed voornemen voor het nieuwe
jaar en de komende jaren. 

Ik wens u allen hele fijne feestdagen en
bovenal een gezond en sportief nieuwjaar toe.
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