
[VOORWOORD]

Wisseling van de wacht bij de 
sv Grol
De uitgave van het clubblad staat natuurlijk deze keer in belang-
rijke mate in het teken van het afscheid van onze Grolvoorzitter 
Theo Huijskes. Hij was ook de man die destijds het initiatief nam 
tot oprichting van het clubblad; dus als u dit leest dan weet u dat 
u dit ook aan hem te danken hebt.
Geniet u van het afscheidsinterview waarvoor onze redacteur Rik 
Gockel alles uit de kast heeft gehaald en dat is niet gering.
Natuurlijk richten wij in een van onze komende edities de aan-
dacht ook op zijn opvolger. 
Deze keer een bijdrage van de hand van Arjan Paf, beurtelings lid 
van Grolse Boys en Grol en nu zelfs in de hoofdmacht van Grol 
opererend. Wij zullen steeds proberen leden te bewegen de pen 
ter hand te nemen om een interessant verhaal te vertellen want elk 
mens is nu eenkeer bijzonder.
Deze keer speciale aandacht voor de trainers van C1 Michel 
Kamphuis en Bart Porskamp en dat levert een aantal zeer interes-
sante aspecten op.
De speler van het kwartaal ontbreekt deze keer evenmin en dan 
hebben we een bijzonder verhaal over de tegenstander van Grol 
in de competitie: DVC’26 uit Didam waarmee de Grol in het ver-
leden al heel wat bijzondere duels heeft uitgevochten.
En we willen deze keer aandacht vragen voor de prachtige foto’s, 
geschoten door onze fotografen Gerry van Dongeren en Ronald 
Hulzink. Je kunt nog zulke mooie verhalen maken maar als er 
geen foto’s bij staan dan is de beleving van het verhaal toch een 
stuk minder.
Het is, vinden wij zelf, een goede gewoonte om op gezette tijden 
een sponsor van de sv Grol aan het woord te laten. Deze keer is 
dat John Ligtenberg die nauwelijks introductie behoeft want hij 
heeft al heel wat voor onze Grol gedaan.
Het is een bijzonder bedrijf dat hij heeft; een uiterst modern be-
drijf ook en wij hopen dat u de technische capriolen allemaal kunt 
volgen. Maar u bent wellicht slimmer dan wij, dus dat zal wel 
lukken.
Tot slot is er natuurlijk de Vlaggenist die met zijn eigen-wijsheid 
meer inzicht geeft in onze Grol.
En om het allemaal luchtig te laten wederom een serie tekkels die 
een nimmer opdrogende bron zijn bij onze Grol.
Nou, veel leesplezier gewenst en we hopen dat Grol 1 dit jaar, nu 
de start van de competitie zo goed is begonnen, de opmars naar 
boven zal voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur
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25 jaar vol op het orgel
Theo Huijskes zwaait na lange periode af als 
voorzitter van sv Grol
De staat van dienst van Theo Huijskes is bij-

na niet samen te vatten. Gewoonweg te veel 

om op te noemen. Al op 19- jarige leeftijd in 

1968 maakt Theo op voorspraak van Johan 

Koehorst deel uit van het jubileumcomité ‘sv 

Grol 50 jaar’. En sindsdien verdwijnt hij niet 

meer van het toneel; overal duikt zijn naam 

op. 

In 1975 treedt hij toe tot het hoofdbestuur en 

10 jaar later neemt hij de voorzittershamer 

over van Henk Stokkers. Nu, begin oktober 

2010, komt aan een lange, bewogen periode 

een einde. Theo is voorzitter af. Theo gaat, 

zoals hij zelf zegt, ‘wat afstand nemen’. Voor 

het clubblad natuurlijk het moment om terug 

te blikken, de balans op te maken en vooruit 

te kijken. 

Door Rik Gockel

1. Het begin…..
Kun je omschrijven welk klimaat er binnen de club 
heerste toen je deel uitmaakte van het bestuur eind ja-
ren ’70? 

“In die tijd was alles wat eenvoudiger, minder 
complex. Mensen waardeerden de kleine din-
gen. De echte voetbalbeleving was intenser. 
Mensen fietsten op de zondag naar de Markt 
om voetbaluitslagen uit te wisselen. Dat is nu 
ondenkbaar. Mensen waren ook minder ge-
jaagd. De vergaderfrequentie was lager dan 
nu het geval is en de organisatie eenvoudiger. 
Maar ook in die periode had sv Grol al een 
toonaangevend sportcomplex in de regio. Het 
Grolbestuur was daar toen ook al druk mee.”

Je bent vanuit het bestuur in 1981 initiatiefnemer van 
het clubblad geweest. Kun je dat allereerste begin nog 
herinneren? 
“De eerste proefdruk heb ik samen met Ge-
rard Hoenderboom gemaakt. Offset gedrukt 
en geen stencilwerk zoals bij andere vereni-
gingen. We maakten het eerste echte en te-
vens professionele clubblad binnen de regio. 
Dat gaf een enorme kick. We pionierden en 
bereikten wat.”

Als voorzitter komt er veel verantwoordelijkheid op je 
af. Ben je snel ‘in control’ gekomen?
“Henk Stokkers stopte als voorzitter omdat 
hij veel in het buitenland verbleef voor zijn 
werk. Ik deed al veel voor Henk bij zijn afwe-
zigheid. Ik werd toen binnen het bestuur naar 
voren geschoven. Dan ben je ineens voorzit-
ter en wordt er op je gelet. Dat legt wel wat 
druk op je, maar gespannen ben ik denk ik 
alleen bij de eerste paar officiële toespraken 
geweest. Ik heb altijd goed op de voorgrond 
kunnen presteren.“

Welke ambities had je 25 jaar geleden? 
“Vanaf het begin heb ik me eigenlijk op drie 
terreinen gericht:

Met eigen middelen en dus zonder spe-1. 
lers te betalen zo goed mogelijk preste-
ren met het eerste elftal
Zorg dragen voor regionale uitstraling 2. 
en een goede PR van de club
Het professionaliseren van de accommo-3. 
datie, alsmede de benodigde faciliteiten.”
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2. Door de jaren heen...
55 jaar lid, 45 jaar vrijwilliger, 35 jaar be-
stuurslid, 25 jaar voorzitter; waar heb je in 
al die jaren de inspiratie vandaan gehaald?
“Een belangrijke drijfveer is geweest 
om de sv Grol regionaal en landelijk 
op de kaart zetten. Ik heb altijd voor-
op willen lopen en veel geïnvesteerd 
in externe communicatie. Ook in het 
uitbouwen van de organisatie en het 
opzetten van nieuwe geledingen zitten 
telkens nieuwe uitdagingen. Alles bij 
elkaar heeft dat voor mij verslavend 
gewerkt. Daardoor kun je lang door-
gaan en loop je niet weg bij tegen-
slag.” 

Je hebt altijd veel ambitie in je werk als voor-
zitter neergelegd. Je hebt een perfectionistisch 
karakter. Je wilt altijd het beste voor de club. 
Is het dan moeilijk om dit ook van anderen 
te vragen? 
“Ik wilde zelf altijd alles perfect rege-
len. Ik verwachtte soms onterecht te-
veel van een ander. Ik pakte het dan 
zelf op. Dat zit in mijn karakter. Daar-
door heb ik in de loop der jaren veel 
zaken naar me toe getrokken. In deze 
valkuil ben ik meerdere keren gestapt. 
Dat is mijn grootste fout geweest als 
voorzitter. Maar ik deed het altijd in 
het belang van de club; er zijn nooit 
bestuursleden gaan lopen omdat ik 
me buiten mijn domein begaf.”

In een nieuwjaarstoespraak een aantal jaren 
terug voelde jij je niet helemaal begrepen. Het 
bestuur werkte hard, haalde een grote sub-
sidie binnen maar de waardering bleef uit. 
Dat moet emotioneel toch wat doen met een 
voorzitter? 
“Respect en waardering zijn tanende. 
We vinden alles normaal. Het bin-
nenhalen van de subsidiegelden voor 
het kunstgrasproject is een enorm be-
stuurlijk succes. Zoveel geld krijgen 
voor een dergelijk project! Binnen de 
club werd hier heel gewoontjes over 
gedaan. Op dergelijke momenten doe 
je het bestuur tekort. Niet alleen de 
voorzitter, maar vooral ook de secre-
taris en penningmeester en alle ande-
ren die enorm de nek uitsteken en veel 
werk verrichten voor de club. Het zal 
bij deze tijd horen.”

Hoe maak je de afweging tussen ‘verstand’ en 
‘gevoel’ als er een belangrijke discussie binnen 
de vereniging speelt? - Hoe kun je de mislukte 
fusie met Grolse Boys binnen dit perspectief 
plaatsen? 
“Ik beslis veel op m’n gevoel. Maar 
soms moet je natuurlijk ook op zuiver 

rationele gronden beslissingen nemen. 
Economisch en puur vanuit ‘het ver-
stand’ geredeneerd, was en is een fu-
sie met Grolse Boys heel gerechtvaar-
digd. Maar op een gegeven moment 
gaan emoties een rol spelen; zowel bij 

Grolse Boys als bij sv Grol. Het gaat 
dan om behoud van eigen identiteit. 
Dat vertroebelt de zakelijke discussie 
en dan krijg je over en weer verkeerde 
beeldvorming. Dat terwijl verhoudin-
gen tussen beide besturen altijd goed 
zijn geweest.”

Hoe is je relatie met de gemeente Groenlo 
geweest? 
“De relatie met de gemeente Groenlo is 
eigenlijk altijd goed geweest. We heb-
ben een sportcomplex in eigendom. 
Het is altijd een gevecht geweest gel-
den te verwerven voor sv Grol. Door 
mijn werk bij de gemeente kende ik 
natuurlijk de diverse kanalen en ik heb 
heel wat voorstellen geschreven. Met 
wethouder Henk Gerrits heb ik altijd 
een goede verhouding gehad. Daar zat 
ook continuïteit in. Burgemeester Rob 
van Schaik was een markant persoon, 
die wat uitstraling en cultuur betreft 
goed bij sv Grol en Groenlo paste. En 
de huidige burgervader Henk Heij-
man kende ik al vanuit de gemeente 
Haaksbergen, waar wij collega’s van 
elkaar waren.”

Hoe heb je in al die jaren de balans weten 
te bewaken tussen je privé-leven, werk en sv 
Grol?

5

“Voordat ik met Ria trouwde, stond 
mijn leven voor een groot gedeelte al 
in het teken van sv Grol. Zij is een 
echte ‘voorzittersvrouw’ geworden. 
Bij officiële aangelegenheden gaat ze 
mee, maar ze laat me ook heel vrij. Ria 
is een goed klankbord voor mij. De 
steun van haar en onze dochter Daisy 
is altijd een absolute voorwaarde ge-
weest om dit te kunnen doen. Ook 
op het werk kreeg ik alle medewer-
king. Ik heb 38 jaar bij de gemeente 
gewerkt, waarvan de laatste 20 jaar in 
Haaksbergen. Daar werd het op prijs 
werd gesteld dat je een bestuursfunc-
tie naast het dagelijkse werk had. In 
die tijd belde ik bijvoorbeeld iedere 
dag met Ferry Froeling, die bij de ge-
meente Ruurlo werkte. Jaar in, jaar uit. 
De gemeente Haaksbergen is door de 
jaren heen een goede sponsor van sv 
Grol geweest. 

Nooit overwogen het roer eens om te gooien? 
“We hebben de keuze gemaakt om in 
Groenlo te blijven wonen en een rijk 
sociaal leven te leiden. Een noodzake-
lijke verhuizing om een carrièrestap 
te kunnen maken, hebben we  nooit 
overwogen. In 1985, vlak nadat ik het 
voorzitterschap had aanvaard, werd ik 
wel gevraagd voor de lokale politiek. 
Ik heb toen bedankt voor de eer, maar 
besef me terdege dat m’n leven toen 
een heel andere wending had kunnen 
krijgen.” 

Je hebt altijd vrij dicht tegen het eerste elftal 
aangestaan. Je geeft alle spelers in de kleed-
kamer een bemoedigend klopje voordat ze het 
veld opgaan. Heb jij je wel eens bemoeid met 
de opstelling of de spelopvatting van Grol 1?
“Nee, daar stellen we als bestuur een 
trainer voor aan. Daar betalen we 
hem ook voor. Dat neemt niet weg 
dat je als voorzitter je mening moet 
ventileren. Een trainer moet daar ook 
naar luisteren. Vervolgens is het dan 
aan hem om er wel of niet wat mee 
te doen. Datzelfde geldt voor suppor-
ters. Iedereen moet zijn mening kun-
nen verkondigen.”

Ergens heb je de beslissing genomen om te 
stoppen met het voorzitterschap. Hoe ben je 
tot die beslissing gekomen? 
“Er is geen directe aanleiding geweest 
om te stoppen. Je moet niet wachten 
tot binnen de club geluiden ontstaan 
in de trend van “we hebben er nu wel 
een keer genoeg van…” Ik ga er trots 
op dat er nooit grote incidenten tus-
sen collega bestuursleden zijn geweest 

“De relatie met 
de gemeente 
Groenlo is 
eigenlijk altijd 
goed geweest.”
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en dat ik altijd in goede harmonie heb kunnen 
samenwerken.”

3. Terugkijkend…
Kun je een top 3 hoogtepunten en top 3 dieptepunten 
benoemen? 
Top 3 hoogtepunten:

Stijging ledenaantal van 770 naar 1220 1. 
en in het bijzonder de grote groei van het 
aantal jeugdleden tot boven de 500. 
75-jarig bestaan in 1993 met het daarbij 2. 
ontvangen Erelidmaatschap van de club
Het kunstgrasproject3. 

Top 3 dieptepunten:
De grote hoeveelheid leden die veel te 1. 
vroeg zijn overleden. 
Het opzeggen van de samenwerking 2. 
met Hacron, onderdeel van het Sociaal 
Werkvoorzieningschap Hameland, die 
onderhoud verrichtte aan de velden.
Het mislukken van de fusie met Grolse 3. 
Boys.

Met welke voorzitter uit het betaalde voetbal identifi-
ceer jij je het meest?
“De meeste bewondering heb ik voor Riemer 
van der Velde, voormalig voorzitter van SC 
Heerenveen. Een voorzitter van een provincie-
club die uit het niets een enorme betaald voet-
balorganisatie uit de grond heeft gestampt. Hij 
is altijd gewoon gebleven. Ook hij heeft veel 
aandacht geschonken aan de externe commu-
nicatie van zijn club en heeft veel geïnvesteerd 
in relaties. Dat herken ik. Helaas kon Riemer 
niet op mijn afscheid komen.”

Welke door jou aangestelde trainer spreekt je het meeste 
aan?
“Zonder te aarzelen: Peter Schulte. Goede 
voetbalvisie, charisma en mensenkennis. Ik 
kan je zeggen dat er echt wat de bestuurs-
kamer binnenkomt.  Dat we destijds met het 
75-jarig bestaan voor de tweede keer achter 
elkaar promoveerden, maakte zijn werk na-
tuurlijk af. Ik sprak in dat jaar de gevleugelde 
woorden: … onder mijn voorzitterschap gaan 
we naar de 2e klasse….! Maar ook met Ge-
rard Bos, bij de gemeente Haaksbergen nota 
bene een collega van mij,  hebben we prach-
tige jaren gehad. Een verenigingsman die be-
trokkenheid uitstraalde. Op een vrijdagmid-
dag op het werk in Haaksbergen vroeg ik 
hem hoofdtrainer te worden bij sv Grol. Dat 
vergeet je nooit.”

De halve liter weg uit de kantine; hoe kan dat nou?
“Het Sportcafé bij Grol is een professioneel 
horecabedrijf. Vanuit ondernemerschap res-
pecteer ik dat ‘de halve liter’ is verdwenen. 
Toch blijf ik het ontzettend betreurenswaar-
dig vinden dat de beugelfles niet meer ver-
kocht wordt. Het is toch een icoon. Een stukje 

nostalgie is derhalve verdwenen.” 

Ooit getwijfeld of het kunstgrasproject uit je vingers 
zou glippen?
“Aan het kunstgrasproject hebben 175 leden 
deelgenomen. Het grootste project uit de ge-
schiedenis van sv Grol. Met een eigen lening 
en contributieverhoging, medewerking van 
Marveld Recreatie, eigen koopmansschap 
en veel eigen inzet van vrijwilligers hebben 
we een enorm project gerealiseerd. En dat 
in drie maanden tijd. Ik ben daar erg trots 
op. De ledenvergadering was natuurlijk las-
tig en moeilijk. Met name de discussie over 
het hoofdveld was een wezenlijke. Maar het 
toonde ook de grote betrokkenheid van onze 
club omdat veel leden de kans pakten hun 
mening te verkondigen. Mijn inziens hoort 
dat bij grote besluiten.”

4. Vooruit kijken…
Welke uitdagingen, of om in jouw woorden te spreken 
‘speerpunten’, zijn voor de nieuwe voorzitter wegge-
legd? 

Het renoveren en uitbreiden van de 1. 
kleedaccommodatie. We hebben daar de 
eerste aanzetten al toe gedaan. 
Het verbeteren van de interne communi-2. 
catie binnen de club. 

Waar maak jij je zorgen over als het gaat om de toe-
komst van de club?
“Het op peil houden van het grote aantal vrij-
willigers binnen de club. Van bestuursleden 
tot jeugdtrainers en van terreincommissiele-
den tot grensrechters. De maatschappij ver-
andert en mensen willen zich steeds minder 
of minder intensief voor langere tijd binden 
aan de club. Daar maak ik me grote zorgen 
over.” 

Bang voor het zwarte gat? 
“Na de ledenvergadering van 6 oktober ga 

ik wat afstand nemen. Ik wil Hans Scheinck 
de ruimte geven om een eigen invulling aan 
het voorzitterschap te geven. Ik heb thuis nog 
veel krantenknipsels, boekjes en ander mate-
riaal. Misschien ga ik dat eens bundelen. Een 
boek schrijven over ‘de Grol’ is en blijft een 
wens. Maar sv Grol kan altijd een beroep op 
mij doen. Ze kunnen me altijd voor advies 
vragen. Maar ik ga niet op eigen initiatief za-
ken oppakken. 

Daarnaast heb ik natuurlijk twee prachtige 
kleinkinderen (Annemijn en Willem red.), die 
alle aandacht verdienen. Daar heb ik nu nog 
meer tijd voor. Nee, ik zal me niet vervelen!”

Hoe ziet sv Grol eruit in 2030?
“Eén voetbalvereniging in Groenlo met nog 
steeds hetzelfde voetbalspel als basis. Team-
sport is ook dan nog belangrijk voor opvoe-

ding en vormgeving van jongeren. We leven 
dan in een nog grotere gemeente. We zitten 
op dezelfde locatie en hebben alleen kunst-
grasvelden. Er zijn meer betaalde functies no-
dig om de club draaiende te houden.”

Wil je nog ergens op terugkomen?
“De prettige samenwerking met de familie 
Porskamp mag niet onvermeld blijven. Voor 
het bestuur in het algemeen en mij als voorzit-
ter in het bijzonder is deze samenwerking al-
tijd speciaal geweest. Verder wil ik benadruk-
ken dat ik de afgelopen 25 jaar als voorzitter 
alleen heb kunnen functioneren door de on-
gekende kwaliteit en continuïteit binnen het 
dagelijks bestuur. Ik ga er bijzonder trots op 
dat ik in mijn periode als voorzitter slechts 
twee secretarissen heb gehad: Ferry Froeling 
en Tonnie Zieverink en twee penningmees-
ters: Tonny Porskamp en Hans van Halm. 
Over een goede samenwerking en continuïteit 
gesproken!”  
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Harm is 31 jaar en woont als zijn hele leven 

in Groenlo. Na zijn middelbare opleiding is 

hij aan het werk gegaan bij Party Rent in Bo-

cholt, waar hij al 12 jaar met veel plezier als 

expeditie medewerker aan de slag is. Naast 

voetbal is tennis een grote passie van hem. 

Harm woont al een paar jaar samen met zijn 

vriendin Debby Harbers en sinds kort heb-

ben ze een huis gekocht. Ik zal Harm middels 

een aantal korte vragen aan u voorstellen.

Door Jonathan Lammers

Je bent al van jongs af aan lid van de SV 
Grol, wat maakt voetbal voor jou zo spe-
ciaal?
“Het is vooral de gezelligheid, het fa-
natisme tijdens de 90 minuten en het 
voetbal is gewoon een grote passie 
van mij.”

Tennis of voetbal en waarom?
“Voetbal, omdat het een teamsport 
is. Een teamsport is toch een sociale 
bezigheid. De gezelligheid met de 
jongens, daar geniet ik van.”

Kunstgras of normaal gras en waarom?
“Kunstgras, omdat ik hou van het 
snellere voetbal. Ik denk dat sneller 
voetbal ook mooier voetbal is. Ik 
was in den beginne geen fan van het 
kunstgras, maar nu het er ligt wil ik 
niet meer anders.”

Als ik een dag een vrouw zou zijn dan zou 
ik…
“Dan zou ik de hele dag, net als de 
vrouwen normaal gesproken doen, 
dom lullen.”

Als ik morgen € 20.000.000 win dan…
“Eerst zou ik op vakantie gaan. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan een we-
reldreis met Debby. Ik zou wel blij-
ven werken, maar ik denk dat mijn huis wel te 
koop komt te staan… ondanks dat ik net een 
nieuw huis heb, waar ik erg blij mee ben, gaat 
het wel in de verkoop. Ik zou dan in Groenlo 
een iets ruimere woning betrekken. “

Als ik ooit in een stadion zou mogen voetballen dan 
kies ik…
“Nou Camp. Hier kies ik voor omdat ik er een 
keer ben geweest… ik ben in veel stadions ge-
weest, maar het stadion van Barcelona is het 

mooiste waar ik ooit ben geweest. Er zit histo-
rie in, veel beleving, de toeschouwers dicht op 
het veld… het ademt gewoon voetbal!”

Gaat Nederland ooit nog wereldkampioen worden? En 
waarom denk je dat?
“Ik had het dit jaar al verwacht… ik blijf echter 
positief. Wij hebben de beste spelers ter we-
reld. Dus ik denk 2014 in Brazilië. Ze zeggen 
wel eens derde keer is scheepsrecht… echter 
gaat het bij ons de vierde keer wel lukken!”

Met welke voetballer zou je wel een keer willen samen 
spelen en waarom?
“Met Wesley Sneijder. Als je zo snel links en 
rechts om kunt draaien en ook nog eens twee-
benig bent, denk ik dat je zelfs mij nog veel 
kunt leren” (zegt hij met een glimlach). “Te-
vens moet ik zeggen dat ik het ook niet heel 
vervelend zou vinden om Yolanthe een keer 
te ontmoeten“ (nu wordt de lach nog groter).

Ik zou wel een biertje willen drinken met…
“Rene van de Gijp en Johan Derksen. Ik vind 
deze mensen zeer interessant. Als ze op TV 
zijn is dit altijd lachwekkend… ik kan daar 
uren naar luisteren. Hoop dan ook dat het 
niet bij één biertje blijft! “

Wie (of welke voetballer) zou je tot leven willen wekken 
als dat kon?
“Zoals eerder al duidelijk is geworden werk ik 
al zo’n 12 jaar bij Party Rent. Niet al te lange 
tijd geleden heb ik een hele goede collega ver-

loren. Iemand die erg veel voor me 
betekende… ik zou alles over heb-
ben om nog één keer een bakkie 
koffie met hem te drinken en lekker 
met hem te praten.”

Voetbalschoenen; nostalgisch zwart of mo-
dern gepimpt met kleuren?
“ZWART. Ik heb ook nog nooit an-
ders gehad. Ik hou er zelfs van als 
mijn tegenstander gekleurde schoe-
nen aan heeft. Dan weet ik gelijk 
wat me te doen staat.” 

Welke politicus mag van jou wel opstap-
pen?
“Geen. Ik heb niet heel veel met de 
politiek, het is niet echt mijn ding.”

SV Grol; modern of ouderwets en waar-
om?
“Modern. Ik ben al bij veel clubs 
in de buurt geweest. Ik vind dat 
er geen mooiere club is dan de SV 
Grol. Als ik kijk naar bijvoorbeeld 
de accommodatie met het kunst-
gras en de gezelligheid die er altijd 
heerst…. Dat is geweldig, of zoals 
Theo het altijd zo mooi verwoord; 
FANTASTISCH!”

De traptechniek van Ronaldo of de dribbel 
van Messi?

“De dribbel van Messi. Ik heb het idee dat 
een traptechniek redelijk goed is aan te leren. 
Ik vind Messi een completere voetballer. Na-
tuurlijk weet ik dat Ronaldo meer kan dan al-
leen hard schieten, maar Messi heeft het totaal 
pakket. Ik hou van zulke voetballers. Eerder 
was er Maradonna. Nu hebben we Messi.”

Als je nu in het vliegtuig mocht stappen, waar ging 
je dan naar toe?
“Afrika. Ik wil graag alle werelddelen ontdek-

Speler van het kwartaal:
Harm Zemann
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ken. Europa en Azië hebben we ont-
dekt. Nu is Afrika het volgende we-
relddeel wat op het verlanglijstje staat. 
Ik ben heel benieuwd naar de manier 
van leven, de natuur en natuurlijk ‘the 
big five’. “

Als je een dag God zou zijn, wat zou je dan 
veranderen in de wereld?
“Ondanks dat het standaard is, ben ik 
wel iemand van vrede. Daar zou ik me 
dus voor inzetten. Het zou op de we-
reld gewoon een beetje gelijk moeten 
zijn. Of je nu in het ene of in het an-
dere gelooft, maakt niet uit. Iedereen is 
gelijk. Ik zou mijn  best doen mensen 
dat in te laten zien. Dus absoluut geen 
oorlogen meer!”

Als ik iets aan mezelf kon veranderen, dan 
is dat…
“Dan zou ik wat vaker, net voor het te 
laat is, naar huis toe gaan. Daarnaast 
ben ik ook wel eens eigenwijs… mis-
schien zou dat ook iets zijn om eens te 
veranderen. Daarnaast zou ik ook wel 
een keer van het roken af willen… het 
is jaren erg gezellig geweest, maar nu 
wordt het ook wel een keer tijd om er 
mee te stoppen.” 

Over tien jaar ben ik…
“41 lentes jong, nog steeds gelukkig 
met Debby en alle vrienden en familie 
om me heen. Vanzelfsprekend hope-
lijk in een goede gezondheid!”

Gaat SV Grol 1 dit jaar kampioen worden? 
Waarom denk je dat?
“Als de groep fit blijft maken ze een 
grote kans. De kwaliteiten zijn er wel. 
Toch denk ik dat als ze in de top drie 
blijven, dit al een heel goed resultaat 
is. “

De SV Grol vind ik…
“TOP! Ik voel me er thuis. Ik heb een 
hart voor de club en ik geniet er ieder 
weekend van!”

Hét Kiekje!
Je komt ze overal tegen: leden en met 
name actieve voetballers van de sport-
vereniging Grol. Niet alleen op het 
sportpark ‘Den Elshof’, maar ook el-
ders in Groenlo, in de regio, in geheel 
Nederland en zelfs in geheel Europa.
Of het nu in Spanje is en dan bijvoor-
beeld in Lloret de Mar of in Italië in 
Toscane, dan wel in Nederland in 
bijvoorbeeld Amster-

dam of Valkenburg, ze zijn overal te 
vinden waar het aangenaam vertoe-
ven en bovenal gezellig is!
Ook in deze regio schijnen volksfees-
ten en evenementen niet door te kun-
nen gaan zonder de aanwezigheid van 
Grolleden. En dit kunnen carnavals-
feesten of kermissen zijn, maar ook 
kerstmarkten en braderiefeesten.

Een mega-evenement waar men dan 
zeker niet mag ontbreken, is de jaar-
lijkse Zwarte Cross op de Besselink-
schans in Lievelde. Op hét kiekje in dit 
clubblad een hechte vriendengroep, 
maar wel allemaal leden van ‘de Grol’, 
van de partij tijdens het driedaagse 
festival van dit jaar.

bijvoorbeeld Amster-

• Martijn Rooks 
is 15 kg 
afgevallen.
Gaat Neps nu 
stage lopen bij 
Martijn?

• Trainer van 
Grol 1 tegen 
Annelies: 
“Weet jij wat 
voor fris Henny 
Schovers 
drinkt?”
Annelies: “Fris, 
frisdrank? Dat 
heb ik hem 
nog nooit zien 
drinken!”

• Gehoord in 
het sportcafé: 
Dortmund – 
Werder Bre-
men € 50,--
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John Ligtenberg is inmiddels geen onbeken-

de meer binnen de s.v. Grol, nadat hij vanuit 

Winterswijk naar Grolle was geëmigreerd is 

hij zich direct volledig gaan inzetten voor 

onze vereniging. Daarnaast is John met zijn 

bedrijf “John Ligtenberg Vormgeving” al 

geruime tijd eén van de sponsoren van  de 

s.v. Grol, het hoe en waarom was een reden 

om hem eens aan een interview te onderwer-

pen.

Door Ivo Versteegen

Beschrijf het bedrijf John Ligtenberg Vormgeving 
eens?
John’s werk bestaat uit twee takken. De ene 
is de grafische vormgeving; hierbij gaat het 
om het ontwerpen van logo’s, huisstijlen, bro-
chures, posters en catalogi. “2D ontwerp op 
papier” vult John aan. De tweede tak van zijn 
bedrijf is de ruimtelijke vormgeving; hier heb 
je het over de inrichting van winkels, kanto-
ren, showrooms en horecagelegenheden. De 
materiële zaken die hiervoor gemaakt moeten 
worden besteedt hij uit aan interieurbouwers 
waar John veel mee samenwerkt. Maar in 
deze projecten houdt hij wel de leiding over 
de bouw, vraagt hij de offertes aan en doet hij 
de planning. Het laatste project is de nieuw-
bouw van de fysiotherapiepraktijk van Wol-
ters en Kristen in de oude SNS bank. John 

coördineert deze verbouwing zodat Jos en 
Gert Oeds zich op hun werk kunnen concen-
treren.
In 1999 is John aan huis begonnen met zijn 
bedrijf. In hun huis aan de Groeneweg werd 
van 2 slaapkamers een kantoor/werkruimte 
gemaakt en vanuit hier is hij begonnen. Nu 
woont en werkt hij al enige jaren aan de 
Nieuwstad 10 in Groenlo. In het pand van de 
oude Boerenleenbank heeft hij één deel, het 
oude bankgedeelte, ingericht als werkruimte!
John Ligtenberg Vormgeving is een éénmans-

bedrijf  met opdrachten door heel Nederland. 
Zo heeft John een schoenwinkel in Amster-
dam en de Intersport Megastore in Almere 
ingericht. Voor de meeste Grollenaren zijn de 
Bakkerij van Wissink en Katoo Fashion wel 
de bekendste creatieve producten van John, 
maar de Grolsch winkel, in de brouwerij te 
Boekelo, spreekt waarschijnlijk de meesten 
aan!

Waarom ben je de s.v. Grol gaan sponsoren?
“Ik heb Mart Smeets eens horen spreken op 
een sponsoravond over het waarom van het 
sponsoren van een amateur voetbalclub. Hij 
zei dat als je zondagavond, bij Studio Sport, 
het professionele voetbal ziet dan zijn dat jon-
gens die bij een amateurclub zijn opgeleid. 
Daar moeten de voetballers optimale begelei-

ding en faciliteiten hebben, daar is (sponsor)
geld voor nodig”. In deze woorden kon en 
kan John zich goed vinden, vandaar dus de 
sponsoring aan de s.v. Grol. 
“Ik heb niet de illusie dat als mensen mijn 
reclamebord langs het voetbalveld zien dat 
zij dan het telefoonnummer noteren en gaan 
bellen. Wel zoekt men in het telefoonboek en 
denkt die naam heb ik eerder gezien, bijvoor-
beeld langs het voetbalveld”.
Zijn sponsoring bestaat overigens niet uit 
geld maar hij levert hier diensten en produc-
ten voor! Zo was John de eerste die reclame 
op de doelpalen liet zetten. Dat dit illegaal is 
deerde hem niet, officieel moet sponsoring mi-
nimaal 1 meter buiten de lijnen plaatsvinden, 
hier werd hij ooit door een scheidsrechter op 
gewezen. Als overige sponsoring heeft John 
een reclame bord op het hoofdveld, heeft hij 
een advertentie in het clubblad, ontwerpt hij 
het programmablad van het Marveld toer-
nooi waardoor hij hiervoor Topsponsor is en 
heeft hij 5 of 6 jaar de vormgeving van het 
clubblad gedaan. Op zondagen verzorgt hij 
de oorkondes van de pupillen van de week en 
hij maakt ook de posters van de activiteiten 
van de s.v. Grol. Wat als voetballer niet gelukt 
is lukt hem zo dus wel: “de vormgever van de 
s.v. Grol”.

Wat is jouw voetbalgeschiedenis binnen de s.v. Grol?
Toen John 18 jaar geleden in Groenlo ging 
samenwonen met Susan Hoffman is hij direct 
bij de Grol gaan voetballen. Hiervoor heeft hij 
tot zijn 28e bij Fortuna Winterswijk gespeeld. 
Hij wilde zo hoog mogelijk spelen en dit werd 
voor hem Grol 3. Deze trainde toentertijd sa-
men met het 2e elftal o.l.v. Ben Bomers, Hen-
ny Schovers was toen leider van het 3e team. 
Later is hij zelf de tweede selectie gaan trainen 
(Grol 3 en 4 samen); eerst als speler/trainer 
en later alleen als trainer. Hiervoor heeft John 
het toenmalige trainersdiploma oefenmeester 
3 gehaald. 
Na dit een aantal jaren te hebben gedaan heeft 
hij weer een seizoen gevoetbald. Tijdens de 
carnaval sprak hij Thomas Wallerbosch en 
kregen zij het idee om toch eens samen in een 
nieuw elftal te gaan voetballen. Dit mocht van 
het bestuur mits er geen jongens van andere 
elftallen werden weggehaald. Dit was geen 
probleem want het elftal van Thomas, dat 

John Ligtenberg, 
naast sponsor ook vormgever en 
jeugdtrainer van de s.v. Grol!
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toentertijd bij de Grolse Boys voet-
balde, kwam grotendeels over naar de 
Grol. Zo werd John dus medeoprich-
ter en ook medesponsor van dit elftal. 
Met een stuk of 6 sponsoren was dit 
team, toenmalig Grol 8, in eén klap 
het best gesponsorde team van de s.v. 
Grol!
Maar 1 jaar heeft John dit vol ge-
houden: “Na een kwartier waren de 
meeste jongens al moe en bovendien 
was ik continu geblesseerd aan de 
hamstrings dus had het niet veel zin 
meer”.
Inmiddels is John voor het derde jaar 
trainer van de F-pups (de zaterdag-
morgengroep) en van het elftal F1. Dit 
bevalt hem zeer goed en hij hoopt dit 
dan ook nog enige jaren te kunnen 
doen. Een andere leeftijdscategorie 
trainen hoeft hij voorlopig niet en se-
nioren trainen al helemaal niet meer. 
Zijn voetbalhart ligt nu bij de jongste 
jeugd. Als trainer van de F1 is hij , 
sinds dit jaar, direct ook coördinator 
opleiding en vormgeving (COEV) van 
de F-jeugd die de trainers van deze elf-
tallen aanstuurt. Vaak zijn dit ouders 
van spelertjes en hebben deze weinig 
tot geen voetbalachtergrond, John 
maakt dan trainingen die de trainers 
dan kunnen gaan gebruiken.
Zelf vindt hij dat hij in zijn voetbal-
techniek ook duidelijk vooruit is ge-
gaan door elke week de techniektrai-
ningen en speedladder mee dan wel 
voor te doen!

Wat zijn daarnaast jouw eigen sportieve ac-
tiviteiten op dit moment?
John is enkele jaren lid geweest van de 
lopersvereniging maar deze trainingen 
gingen soms te hard met rug en ham-
stringblessures als gevolg. Nu loopt 
hij tijdens het herfst en winterseizoen 
voor zich zelf. Hij heeft zelfs, in 2007, 
al een marathon gelopen in Arnhem! 
Twee weken daarvoor was het de be-
doeling om samen met Koen Wissink 
de marathon van Rotterdam te lopen 
maar door de warme omstandighe-
den is die strijd toen halverwege al 
gestaakt, mede door het ingrijpen van 
de organisatie; “de eerste 10 km liep ik 
al met een hartslag van 150 slagen per 
minuut, ben toen ook zelf al gestopt 
maar ja met vrouw en kinderen aan de 
zijlijn wou ik toch weer verder lopen 
maar na 28 km heeft de organisatie 
toen de race stop gelegd”.
Dat hij toen twee weken daarna toch 
nog een marathon heeft gelopen heeft 
hem het hele jaar nog lichamelijk ach-

tervolgd: “Ik ben er het hele jaar nog 
slecht van geweest”. Eigenlijk niet ver-
antwoord dus! Nu is hij weer met een 
 uur hardlopen begonnen en heeft hij 
het doel om volgend voorjaar de halve 
marathon in Enschede te gaan lopen. 
Daarnaast is John een echte fietslief-
hebber geworden. Gedurende het 
zomerseizoen fietst hij met de Ren en 
Toerclub Groenlo (RTCG) drie keer 
per week zo’n 250 km! Dit leidde o.a. 
in tweemaal een deelname aan het be-
kende “Alpe d’Huzes”, waarbij hij bei-
de keren 6 maal omhoog is gefietst!
Gedurende het winterseizoen, waar hij 
twee keer per week hardloopt, fietst hij 
dan zondags met de mountainbike de 
toertochten in de omgeving met leden 
van de toerclub.
Als grafisch vormgever maakt hij voor 
deze clubs ook de posters en adver-
tenties en heeft hij voor de RTCG de 
nieuwe wielertenues ontworpen.

Hoe zie jij de toekomst van de s.v. Grol?
“Rooskleurig en dan bedoel ik het op 
voetbalgebied. Als ik zie op welk ni-
veau de jeugdteams nu voetballen en 
met name hoe zij voetballen komt het 
wel goed”. In Freddy Brockötter (de 
nieuwe technische jeugdcoördinator) 
heeft John veel vertrouwen: ”hij de-
legeert goed en hij heeft het goede 
streven dat het meer op het veld moet 

gebeuren dan op papier!” Helaas ziet 
hij de overige jeugdteams niet veel 
i.v.m. het coachen van de F1, maar na-
tuurlijk al wel drie jaar de F-pupillen 
en hierbij heeft hij al vele talenten zien 
spelen. Eén van deze talenten is zijn ei-
gen zoon Boet: ”Hij speelt nu voor het 
derde jaar bij de F-pups en dan kan 
hij al wel heel aardig voetballen, hij 
is zeer fanatiek. Ik zeg dan ook altijd: 
“Hij heeft de techniek van Ligtenberg 
en de mentaliteit van Hoffman!”
Ook volgt John zoveel mogelijk de 
thuiswedstrijden van Grol 1, altijd op 
dezelfde plek met dezelfde mensen om 
hem heen geeft een heerlijke gezellig-
heid. “Grol 1 speelt verzorgd voetbal 
en dat staat mij wel aan, het streven 
moet zijn om zo hoog mogelijk te 
voetballen en als het kan dan ook in 
de eerste klasse.”

John Ligtenberg is een bevlogen sport-
man met een duidelijke mening over 
zijn sporten. Deze vormgever steekt 
de nodige uren in de s.v. Grol, met 
plezier en dit straalt hij dan ook uit. 
Sponsoren in middelen is een manier 
waar verenigingen zeer veel baat bij 
hebben, dat blijkt denk ik ook wel in 
het prima werk dat John aan de s.v. 
Grol levert!

“Mijn zoon 
Boet heeft de 
techniek van 
Ligtenberg en 
de mentaliteit 
van Hoffman”
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Jaarvergadering 6 oktober

Lid van verdienste: Rinus Meulenbeek 

Gouden speld voor 50-jarig lidmaatschap: 
Jan ten Barge

Erevoorzitter: Theo Huijskes 

Gouden speld voor 50-jarig lidmaatschap:
Van links naar rechts: Henny Wildenborg, Gerard Wissink, Benny Klein Tank, 

Hein Freijer, Jan Bomers en zittend Antoon Kolkman

Lid van verdienste Rinus Meulenbeek

G
J
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Afscheid Theo Huijskes

Theo en Ria met hun beide kleinkinderen

S.V. Grol bedankt ………… Groenlo bedankt …………… Iedereen bedankt

Het afscheid als voorzitter van de S.V. Grol is voor ons één grote, indrukwekkende, sfeervolle en onvergetelijke 
feestweek geworden.

De belangstelling dan wel de waardering voor 35 jaar bestuurswerk van de zijde van de leden al dan niet be-
stuursleden, commissieleden, spelers, supporters, vrijwilligers, sponsoren, sympathisanten en andere belang-
stellenden was overweldigend.
 
Wij bewaren alleen maar mooie herinneringen aan de algemene ledenvergadering, de afscheidsreceptie en de 
afscheidsinstuif. Echt geweldig.  

Daarom willen wij graag iedereen bedanken voor de ontelbare gelukwensen in welke verpakking dan ook, de 
mooie woorden, kaarten, brieven, kleurrijke bloemen en vele prachtige cadeaus.

De benoeming tot Ere-voorzitter van de S.V. Grol en de bekendmaking dat de bestuurskamer op het sportpark 
‘Den Elshof’ voortaan door het leven gaat als ’t Huijskes beschouwen wij als absolute hoogtepunten.

Iedereen nogmaals bedankt en graag tot ziens!

Theo en Ria Huijskes
Daisy en Willem (Annemijn en Willem) van der Wagen
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Het seizoen van SV Grol C1 belooft 

een bijzonder seizoen te worden. 

Qua klasse, speelstijl of resultaten 

zal er niet heel veel veranderen. De 

trainingsmethodiek en manier van 

aanpak naar de spelers toe zal wel 180 

graden draaien. De C1 staat dit jaar 

nl. onder leiding van Michel Kamp-

huis en Bart Porskamp. Een nieuwe 

generatie trainers met een frisse kijk 

op de opleiding van jeugdspelers. 

Hoe denken deze twee trainers en 

hoe denken ze de spelers naar een 

hoger niveau te brengen? 

Door Peter van Dalen 

Zo heren, hoe gaat het? 
Bart: “Niet al te goed. We hebben de 
eerste wedstrijd met 7-1 gewonnen van 
Achilles’12. De wedstrijd erna speel-
den we tegen Sparta Enschede, die na 
de eerste wedstrijd samen met ons aan 
kop stonden. Die wedstrijd hebben we 
dik aan de kont gekregen. We kwa-

men 1-0 voor, maar door twee fouten 
in de opbouw en een geluksgoal van 
hun kant kwamen we 3-1 achter. We 
hadden wel een aantal geblesseerden 
en een andere keeper, maar toch! Na 
de rust scoorden ze nog ‘s drie keer 
vanaf 25 meter en verlies je de wed-
strijd met 6-1. Voetballend konden we 
goed mee komen maar alles viel goed 
bij die gasten.” 
“Dit was afgelopen zaterdag ook het 
geval. We speelden tegen “de Tuban-
ters” en we wisten vooraf al dat Sparta 
Enschede en “de Tubanters” praktisch 
alleen maar 2e-jaars C-spelers in hun 
selectie hebben. Ze hadden de vorige 
wedstrijd met 18-0 gewonnen, dus 
dat zegt al veel over zo’n team. Met 
de rust stonden we 3-0 achter en uit-
eindelijk hebben we met 6-0 verloren. 
Wederom goed gevoetbald, maar de 
tegenstander was simpelweg beter. We 
speelden met twee 2e-jaars C-spelers 
in het team en de rest met spelers, die 
vorig seizoen in de D1 speelden.” 

Twee kapiteins... hoe is dat zo geko-
men en hoe is de rolverdeling? 
Bart: “We hebben samen op de cur-
sus TC III (trainer-coach, red.) gezeten 
afgelopen jaar. Michel is bij de D1 bij 
Max gestart als begeleider en ik bij de 
B1. Langzamerhand ben ik wat meer 
gaan helpen bij de D1 en is Max zich 
wat meer gaan richten op de D2. We 
hebben het er samen over gehad: wat 
willen we nou eigenlijk? En omdat we 
allebei nog naar school gaan en soms 
de één niet kan en dan de ander niet, 
leek ons dit een goede oplossing. Ook 
omdat we ontzettend op één lijn liggen 
qua voetbal.” 
Michel vult aan: “De cursus die we 
hebben gedaan, is door de Grol be-
taald. Uiteraard wil je daar wat voor 
terug doen in de vorm van een trai-
nersschap. Zo probeert de Grol zo veel 
mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers 
op de jeugdelftallen te krijgen. De D1 
was geen optie omdat Max de Vries 

Een nieuwe generatie 
trainers: Bart en Michel

• Bij afscheid 
voorzitter Theo 
Huijskes zegt 
Frans (Datse) 
Roerdink:
“Theo, ik ben 
ook gestopt als 
scheids; dat 
is verstandig 
van ons; we 
zijn allebei op 
het hoogtepunt 
van onze car-
rière gestopt!”
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“We zijn allebei 
voetbaldieren.”

“We vinden dat 
het niveau van 
C1 hoog is.”

“We merken 
dat de spelers 
het spelletje 
wel in hun 
hoofd hebben.”

en Mark van Meurs daar ontzettend 
goed werk verrichten. De B1 en de 
A1 leek ons geen goede optie, omdat 
die lichtingen erg dichtbij onze eigen 
leeftijd liggen. Zo kwamen we bij de 
C1. Dit leek ons een hele mooie leef-
tijdscategorie. Zoals Bart altijd zegt: 
het gaat niet om de resultaten, maar 
om de ontwikkeling van de spelers en 
daar zijn we dan ook heel gericht mee 
bezig.” 
Bart: “Wat betreft de rolverdeling op 
de training is het afwisselend. Dan sta 
ik voor de groep en houdt Michel zich 
bijv. bezig met één speler als we den-
ken dat hij op bepaalde punten wat 
meer individuele training nodig heeft. 
En een andere keer sta ik weer naast 
het veld om te kijken hoe de spelers 
bepaalde dingen oppakken.” 
“De trainingen worden altijd voorbe-
reid. We hebben eigenlijk elke dag 
wel contact, zowel via de telefoon als 
in real life. Dat komt ook omdat we 
vrienden van elkaar zijn en we elkaar 
dus sowieso vaak zien. Soms over-
drijven we het ook een beetje. Dan 
hebben we het zaterdagavond als we 
ergens wat gaan drinken nog over de 
wedstrijd van die middag. Maar we 
zijn allebei voetbaldieren en omdat je 
ook vrienden van elkaar bent kan je 
ook alles tegen elkaar zeggen.”

Voorbereiding 
“We zijn dit jaar vroeg begonnen 
met de voorbereiding. We hadden 
de mazzel, dat de 2e-jaars C-spelers 
zich voorbereidden op het Marveld-
toernooi en de eerstejaars hierdoor 
vrij kwamen. Samen met de spelers 
van de D, die over gingen, zijn we 
dus begonnen met trainen. Zo kon je 
toch net wat meer de twijfelgevallen 
bekijken.” 
Bart: “Daarna zijn we begonnen met 
de selectiebesprekingen. Hierbij bots-
ten we direct met het Grol-beleid. 
Deze schrijft in principe voor, dat 
2e-jaars C1-spelers niet terug mogen 
worden gezet. Dus dan kom je aan het 
puzzelen. Hierdoor heb je al vijf posi-
ties ingevuld, zodat je nog maar tien 
spelers aan je selectie toe kunt voe-
gen. In de voorbereiding kan je dus 
een aantal spelers missen, die je later 
misschien wel nodig blijkt te hebben 
omdat je bijvoorbeeld geen balans in 
je team hebt.” 
Michel: “We hebben dit jaar ook een 
grote lichting C-spelers. Zo hebben 
wij, de C2 en de C3 vijftien spelers en 
de C4 en C5 zelfs 16 spelers. Dit vin-

den wij best onhandig, omdat je dan 
vier spelers op de bank hebt zitten. 
We mogen dan wel vijf keer wisselen, 
maar we willen, dat iedereen evenveel 
speelt. Dus niet de laatste vijf minu-
ten, maar minimaal 25 minuten. Maar 
door meer wissels krijgt iedere spe-
ler minder speelminuten. En dat gaat 
weer ten koste van de ontwikkeling.” 
“In de voorbereiding zijn we begon-
nen met het systeem 3-4-3. Dit hebben 
we gedaan, omdat we zo vorig sei-
zoen in de D1 gespeeld hebben en de 
meeste spelers bekend zijn met dit sy-
steem. In de voorbereiding zagen we 
echter, dat we veel moeite hadden met 
het fysieke aspect. Daarom hebben we 
de laatste man, die we eigenlijk voor 
de verdediging wilden laten spelen, er 
achter gezet. We hebben twee vrou-
welijke backs(!), die voetballend heel 
sterk zijn, maar het  wel eens lastig 
hebben tegen fysiek sterkere jongens. 
De laatste man kan dus perfect de 
rugdekking verlenen, mocht een te-
genstander onze vrouwelijke backs 
voorbij spelen. Daarnaast lag er veel 
ruimte achter onze verdediging, dus 
daar hebben we een speler neer gezet 
die alles perfect dicht loopt.”
“In de voorbereiding hebben we ook 
gezegd, dat we willen voetballen. Het 
is nog net geen regel dat er geen lange 
bal gespeeld mag worden, maar we 
willen altijd opbouwen. Ook al wor-
den we vast gezet. Dit gaat natuurlijk 
ook wel ’s mis, maar dat is niet belang-
rijk in de voorbereiding. Dan gaan we 
na de wedstrijd zitten met de speler en 
vragen we wat er mis is gegaan. Vaak 
komen ze dan met goede antwoorden 
en oplossingen en merk je dat ze het 
wel zien. Dan leert een speler van zo’n 
fout en hopen we dat het de volgende 
keer niet meer gebeurt.” 

Niveau 
Michel: “ Ik vind, dat het niveau hoog 
is. Erg hoog! Alle spelers hebben de 
potentie om na de C-jeugd de andere 
selectie-elftallen te doorlopen. Wel 
vinden we, dat ze nu stappen moeten 
gaan maken. Vooral bij BBT (balbezit 
tegenstander) moeten de spelers leren 
hoe ze organisatorisch moeten gaan 
staan. Wanneer moeten we druk zet-
ten? Wat moeten de andere spelers 
dan doen? Eigenlijk moet elk individu 
dan een keuze maken en het toch als 
team uit voeren.” 
“Hier zijn we ook al op de training 
mee bezig. De basis qua techniek is 
erg goed. Natuurlijk niet bij elke spe-

ler, maar bij het gros wel. We passen 
weleens trainingsstof toe, die eigenlijk 
te moeilijk zou zijn voor een gemiddel-
de C-speler. Maar omdat we vinden, 
dat we tactisch beter moeten worden, 
trainen we ook met drie linies. Alle 
aspecten van de wedstrijd op zaterdag 
komen hierbij kijken en de oefeningen 
proberen we zo wedstrijd-echt te ma-
ken. Op de lange termijn hopen we 
hier tactische verbeteringen mee te 
boeken, zodat het niveau nog meer 
stijgt. Het is een groep waar heel veel 
potentie inzit en we hopen, dat deze 
manier van trainen zijn vruchten gaat 
afwerpen.” 

Didactiek 
Zoals blijkt, is de ontwikkeling van de 
spelers het belangrijkste. De trainers 
pakken dit op een manier aan, die mij 
erg aanspreekt.
Michel: ”De spelers leren van fouten. 
Hierop proberen we dan in de rust te-
rug te komen en erover te praten. We 
proberen de jongens en meisjes (we 
hebben twee meisjes in de C1 spelen) 
zelf over het spelletje na te laten den-
ken. We laten ze zelf de antwoorden 
geven. We gaan niet alles klakkeloos 
vertellen hoe wij denken dat het moet, 
maar we laten ze dus zelf de oplossin-
gen aan dragen. Wij gaan niet alleen 
voor het wedstrijdbord staan, maar la-
ten de spelers dit ook doen. Daardoor 
wekken we een discussie op, waar-
door iedereen mee moet denken over 
de manier van spelen. We merken, 
dat de spelers het spelletje wel in het 
hoofd hebben. De kunst is om dit te 
vertalen naar de praktijk op het veld.” 
“Om dit te kunnen bereiken proberen 
we een open sfeer te creëren. Dit doen 
we door iedereen hetzelfde te behan-
delen, er zijn geen uitzonderingen. 
We proberen zo consequent mogelijk 
te zijn waardoor iedereen weet dat ze 
gelijk zijn. Hierdoor hopen we te be-
reiken dat iedereen alles tegen elkaar 
durft te zeggen, ook tegen ons. We 
proberen van tijd tot tijd tussen de 
groep te staan waardoor ze ook tegen 
ons dingen durven te zeggen.” 
Michel: “Het leuke is, dat ze ook wel 
‘s bij ons komen kijken als wijzelf spe-
len en dan komen ze op dinsdag naar 
me toe om te zeggen wat ik verkeerd 
deed, dat is echt mooi! Dan pak ik het 
bord erbij en probeer ik uit te leggen 
waarom ik bepaalde keuzes maak. Het 
zijn vaak de spelers, die op dezelfde 
positie voetballen als ik. Ze gaan dan 
echt zoeken naar dingen die ik ver-
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• Hans 
Rouwmaat van 
Zand en Grind 
zegt als je de 
kinderen klein 
hebt dan leer 
je ze praten en 
als ze groter 
zijn doen ze 
de ouwelui de 
mond dicht.

• Tom Kaak 
heeft ‘n ruwe 
baard. Er 
wordt verteld 
dat hij mee-
doet aan de 
Slag  om Grol-
le. In het veld 
is hij namelijk 
erg goed.

keerd doe en vragen me er dan naar 
en daarom is die hele discussie zo ge-
weldig.” 
“We proberen bij deze discussies ook 
de hele groep te betrekken. De jon-
gens, die wat minder extravert zijn, 
halen we dan ook wat vaker naar vo-
ren. Ondanks dat deze jongens niet 
op de voorgrond treden, merk je wel 
aan de manier van praten over voet-
bal dat ze er kijk op hebben. Als deze 
jongens dan wat vaker voor de groep 
hebben gestaan en merken dat er 
naar ze geluisterd wordt, zie je ze ook 
steeds meer uit hun schulp kruipen 
waardoor iedereen nog meer gelijk 
wordt. We proberen daarmee naast 
voetballend vermogen ook een stukje 
persoonlijkheid te kweken.” 

Systeem 
Een altijd interessante discussie onder 
trainers en beleidsbepalers. Moet er 
door de hele jeugdopleiding een vast 
systeem worden gespeeld of moeten 
de spelers de twee meest voorko-
mende systemen kennen? We hebben 
het hier over het 4-3-3 systeem en het 
4-4-2 systeem. De oefenmeesters heb-
ben hier uiteraard een eigen visie op: 
“We hebben vorig seizoen met alle 
selectietrainers bij elkaar gezeten en 
we waren het eens, dat elk elftal in 
de jeugd 4-3-3 moet spelen. Daarbij 
maakt het niet uit of je een mannetje 
voor of achter de verdediging hebt 
staan. Maar het kan niet zo zijn, dat 
een team ineens 4-4-2 gaat spelen. Als 
dat het geval is en een speler gaat over 
van de C1, dat 4-3-3 speelt, naar de 
B1 dat bijvoorbeeld 4-4-2 speelt, dan 
moet alles weer aan hem worden uit-
gelegd. Daarmee gaat tijd verloren, 
waardoor hij weer te weinig aan zijn 
ontwikkeling kan werken.” 
“Ook al heeft een team geen buiten-
spelers, dan nog vinden wij, dat een 
team dit systeem moet spelen. Ten 
eerste wordt het veld qua ruimte dan 
optimaal benut en kan je overal op 
het veld driehoekjes maken. Daar-
door kan je ook echt gaan voetballen 
in plaats van met de lange bal werken 
wat vaak het gevolg is van het 4-4-2 
systeem. In de C1 komt het winnen 
ook op de tweede plaats. Natuurlijk 
wil je elke wedstrijd winnen, maar als 
dat ten koste gaat van de ontwikke-
ling vinden wij dat geen goede zaak. 
Wij zetten dus geen formatie neer met 
als doel de wedstrijd te winnen, maar 
wij zetten de formatie zo neer dat elke 
speler beter wordt.” 

“De basis is al goed. De spelers heb-
ben in het hoofd zitten. Bij balbezit: 
veld groot maken. Als onze back 
aangespeeld wordt: kijken of hij de 
halfspeler kan aanspelen. Kan dit niet, 
dan de spits. Als dit ook niet kan, 
gaat de bal weer terug en proberen 
we het via de andere kant. Dat zit er 
al helemaal in. En als we het systeem 
om gaan gooien, zullen heel veel spe-
lers niet weten wat ze moeten doen. 
Aanvallend zullen ze gaan zwemmen 
en verdedigend weten ze niet hoe ze 
moeten gaan staan. Individueel niet 
en als team niet omdat je in een 4-4-2 
systeem veel te maken hebt met posi-
tiewisselingen.” 

Trainingen 
“Wat we sowieso elke training doen, 
is het werken met wedstrijd-eigen 
vormen. We proberen uit elke wed-
strijd de voetbalproblemen te halen. 
Vanzelfsprekend zijn dit er meerdere, 
maar elke wedstrijd komen wel vaak 
dezelfde problemen om de hoek kij-
ken. Hier werken we dan aan door 
oefeningen voor te schotelen, waarbij 
elke speler zoveel mogelijk op zijn 
eigen positie of linie staat. Daarmee 
proberen we automatismen te creëren 
bij de spelers. Een simpel voorbeeldje 
daarvan is het “rondootje” (alle spe-
lers staan in een vierkant, twee spelers 
proberen vanuit het midden de bal te 
onderscheppen van de mensen aan de 
buitenkant). In het begin deden we dit 
als een spelletje en moesten we het 
steeds uit zetten en de spelers erbij 
roepen. Nu pakken ze dit zelf op en 
spelen we voor de training vaak met 
twee vierkanten, vier tegen twee of 5 
tegen twee. Positiespel in een kleine 
ruimte was erg lastig voor deze spe-
lers in het begin, maar hoe vaker je 
dit doet, des te makkelijker het wordt 
en dat zie je terug in de rest van de 
training en in de wedstrijden.” 
“Van conditietraining is bij ons nog 
niet echt sprake. Op deze leeftijd be-
gint het conditionele aspect wel wat 
meer mee te spelen, maar aangezien 
het lichaam nog niet volgroeid is, leg-
gen we meer de nadruk op de loop-
techniek. Hiervoor heeft de Grol dan 
ook mensen in dienst. Je ziet vaak, 
dat spelers door een “slechte” manier 
van lopen meer kracht nodig heb-
ben. Door te werken met bijvoorbeeld 
loopladders kan je de looptechniek 
verbeteren, waardoor het ook minder 
kracht kost om een lange sprint aan 
te trekken.” 

Prognose/verwachtingen 
“We hopen, dat we als team stappen 
kunnen maken. Maar belangrijker 
is, dat elk individu beter wordt. Dat 
we de sterke punten van spelers nog 
beter kunnen maken en de mindere 
punten kunnen verbeteren. Als team 
hopen we eind van het seizoen het 
tactische gebeuren van het team sterk 
verbeterd te hebben. Met name het 
onderdeel druk zetten. We hopen dit 
seizoen de spelers veel te leren, maar 
bovenal plezier te hebben. En als we 
met onze trainingsdoelstellingen een 
plaats in de middenmoot halen, zijn 
we tevreden.” 
“Wij als trainers zien wel hoe het loopt. 
Dit is natuurlijk ons eerste seizoen en 
wij zullen ook fouten maken. Geluk-
kig hebben we een aantal mensen bij 
de Grol, die ons hierin kunnen cor-
rigeren, verbeteren, ondersteunen en 
adviseren. Zodat we zelf als trainers 
ook kunnen groeien. Zo is voor ons 
ook elk jaar een leerproces en hopen 
we zelf elk seizoen weer wat beter te 
worden.” 

Redacteur zijn is leuk. Het heeft soms 

ook wel ‘s zijn mindere kanten. Zoals 

een door de hoofd- en eindredactie 

opgelegde deadline waar niet van 

af te wijken is. En waaraan je een 

week voor het verstrijken daarvan 

nog eens fijntjes herinnerd wordt 

door de vraag hoe ver “we” er mee 

zijn. Maar ruim anderhalf uur praten 

met twee gedreven collega-trainers 

over trainingsmethodiek, voetbal-

benadering, systemen enz. geeft een 

berg aan informatie, die ook nog ’s 

vertaald moet worden naar een lees-

bare samenvatting. Uiteindelijk heeft 

immers iedereen, die dit blad leest, 

één grote verbindende schakel: SV 

Grol, een voetbalclub. Daarom is het 

heerlijk om te praten over de essentie 

hiervan: het voetbal zelf. Vanaf deze 

plek wens ik de C1 al het succes toe 

dit seizoen en denk ik persoonlijk, 

dat SV Grol twee nog ruwe, maar 

goed te polijsten diamanten in de op-

leiding erbij heeft. 
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Na jaren in het rode Grolse Boys shirt 
gevoetbald te hebben, voetbal ik sinds 
dit seizoen weer in het blauw. Aan 
mij is als nieuw Grollid gevraagd een 
stukje over mijzelf en mijn voetbalver-
leden te schrijven. 

Op 5-jarige leeftijd ben ik begonnen 
bij de Grolse Boys. Ik woonde in de 
Schaepmanstraat, en net zoals alle an-
dere buurjongens ging ik ook bij de 
Grolse Boys voetballen. Ik heb daar 
tot mijn 15de  gevoetbald. 

Toen we bij de Grolse Boys geen 
jeugdteam meer op de been konden 
zetten, heb ik op aanraden van mijn 
vader een training mee gedaan bij de 
Grol. Ik werd lid van Grol en heb  2 
jaar in de B1 en 2 jaar in de A1 gevoet-
bald.  Aan deze 4 jaar bij de Grol heb ik 
vele leuke herinneringen. Ik mocht in 
het eerste jaar direct mee doen met het 
Marveld toernooi, wat echt een gewel-
dige ervaring was. Vooral toen we de 
wedstrijd wonnen van de Graafschap 
voor de 11de plek.  Bij de Grol was het 
gebruikelijk dat er veel feestjes waren, 
zoals het tussenfeest, tussentussenfeest 
en natuurlijk het eindfeest in Nieuw 
Buinen. Dit waren stuk voor stuk ge-
weldige teamfeesten. Het hoogtepunt 
was in de A1, met Dennis Seesing als 
trainer. We wonnen zelfs de periode 
titel! Het jaar hebben we geweldig af-
gesloten in Polen. Geweldige jaren, die 
ik niet meer zal vergeten…

Na deze geweldige voetbaljaren, werd 
het tijd om te studeren. Ook ging ik 
bij de senioren voetballen en besloot 
om weer terug te keren naar de Grolse 
Boys, zodat ik lekker op zaterdag kon 
blijven voetballen. 5 jaar lang heb ik 
weer met veel plezier in het rood ge-
voetbald totdat het begon te kriebe-
len… 

Ik wilde graag hogerop gaan voetbal-
len en het leek me een enorme uitda-
ging om terug te keren naar de Grol. 
Tevens was de keuze niet gemakkelijk, 
aangezien ik in Nijmegen werk en stu-
deer en ik wel veel moet reizen. Ook is 
mijn vader sinds dit jaar voorzitter van 
de Grolse Boys, voetbalt mijn broer 
er en heeft zo’n kleine vereniging ook 
wel zijn charmes...

Toch voetbal ik sinds dit seizoen weer 
bij de Grol en het bevalt me erg goed. 
Het is een mooie vereniging en ik kom 
lekker aan het voetballen toe. Ik hoop 
dan ook dat ik dit seizoen een bijdrage 
kan leveren aan een succesvol seizoen 
van Grol 1. 

Sportieve groet,

Arjan Paf 

Ik geef de bal aan: Arjan Paf

• Jeugdspeler 
van Grol zegt 
bij afscheids-
instuif van 
erevoorzitter 
Theo Huijskes: 
“We hebben 
vandaag verlo-
ren; onder de 
oude voorzitter 
wonnen we 
altijd!”

• Jan de Vries 
zei tegen zijn 
opa Jan  Reu-
kers dat ieder-
een in Lich-
tenvoorde een 
gratis visakte 
krijgt.
Waarop opa 
Jan Reukers 
antwoordde: 
“Vind je dat 
gek? Daar is 
ook niks te 
vangen!”
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14 november Grol – DVC ‘26: een affiche met geschiedenis...

“De culturen van Grol en DVC die lagen 
elkaar wel”
Speelde Grol afgelopen jaar diverse keren 

een derby, de krenten in de pap voor elke 

eerste elftalspeler en supporter natuurlijk, dit 

seizoen laat de affiche toch (met alle respect) 

minder aantrekkelijke namen zien dan af-

gelopen seizoen het geval was. Helaas geen 

affiches Grol - Longa of Grol – Pax meer, 

althans voorlopig, maar op dit moment moe-

ten we het doen met potjes tegen, voor ons 

onbeduidende namen als Orion, Alvema en 

FC Presikhaaf. Niet echt clubs waar menig 

Grol-supporter zijn hart direct sneller van 

gaat kloppen, en wellicht er pas voor het 

eerst van hoorde na het openslaan van de aan 

het begin van het seizoen verschenen pre-

sentatiegids. Gelukkig zijn daar nog steeds 

de wedstrijden tegen Varsseveld en Silvolde, 

die we dan maar als derby betitelen. 

Wat velen echter op het eerste oog mis-

schien niet zullen denken, maar de wedstrijd 

Grol – DVC’26 is ook een heel bijzondere 

wedstrijd. De jonge garde zal tijdens het 

lezen van voorgaande zin wellicht gelijktij-

dig zijn wenkbrauwen fronsen, maar bij een 

groot deel van de oudere garde van het grote 

Grol-legioen zal de thuiswedstrijd die op 14 

november op het programma staat veel her-

inneringen oproepen aan vroeger, en dan 

met name de eind jaren 60.

Door Henri Walterbos

Om achter de geschiedenis en het hoe en 
waarom van deze speciale wedstrijd te komen 
hoeft geen researchwerk te worden verricht 
in de Koninklijke bibliotheek in Den Haag of 
welk ander zwaar gesubsidieerd instituut dan 
ook. Grol heeft zijn eigen wandelende ency-
clopedie, zoekmachine en Wikipedia ineen, 
namelijk Tonnie Porskamp. Door zijn tien-
tallen jaren lange inzet als bestuurslid, pen-
ningmeester en secretaris van onze vereniging 

heeft Tonnie inmiddels een niet te deleten 
harde schijf in zijn geheugen met vele kb’s sv 
Grol.

Plakboeken
Een afspraak is snel gemaakt en aan de tele-
foon komen de eerste anekdotes al direct naar 
boven, als een stukje parate kennis. Tonnie 
heeft echter ook nog een stapel plakboeken 
met daarin alle krantenberichten over Grol 
sinds 1960. De credits hiervoor zijn echter 
volledig voor zijn helaas 2 jaar geleden over-
leden echtgenote Lidie, zijn steun en toe-
verlaat in al die decennia die hij actief was 
binnen ‘zijn’ sv Grol. “Zij heeft vanaf begin 
jaren 60 vele jaren lang tot zo’n beetje het 
jaar 2000 elk bericht dat over Grol in welke 
krant dan ook verscheen, uitgeknipt en in 
chronologische volgorde ingeplakt,” vertelt 
Tonnie al bladerend door de Grol-geschie-
denis. Al snel vindt hij het eerste kranten-
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knipsel over Grol – DVC ‘26. Het is direct 
al het artikel dat gaat over de meest specta-
culaire ontmoeting tussen deze twee aanspre-
kende voetbalgrootmachten uit Oost-Neder-
land ooit. Het gaat over 2 ontmoetingen zelfs, 
namelijk het dubbelprogramma in het Paas-
weekeinde van 1966, een weekend waarover 

heden ten dage nog steeds gesproken 
wordt. Dat zal in de aanloop naar de 
de wedstrijd op 14 november nog wel 
toenemen. 

“Grol overtroeft D.V.C.” 
(De Gelderlander)
In totaal circa 6000 toeschouwers hebben Grol 
in het Paasweekeinde van DVC zien winnen. 
In Didam hadden de Grollenaren dankzij 
veel beter spel de 5-2 zege ruimschoots ver-
diend, maar op eigen veld was het verschil 
minder groot. De 2-0 zege was overigens wel 
verdiend. Het feit dat in beide wedstrijden 
alle doelpunten, ook die voor DVC, door 

Grolse spelers gescoord werden, toont wel het 
volledig falen van de Didamse voorhoede aan.

Zo begint het artikel uit De Gelderlander dat 
Grol-leden natuurlijk als muziek in de oren 
klinkt. Leuk detail is overigens dat de doel-
man van DVC ‘van Grol’ heette!! Hij was deze 
beide wedstrijden dus niet alleen ‘van Grol’ 

maar ook voor Grol dus...(Zie krantenarti-
kel)!
Grol streed op dat moment nog samen met 
DVC om te titel in 4C, maar door 2 achter-
eenvolgende nederlagen thuis tegen Gelria 
(1-2) en uit tegen VVG (2-3), ging de titel op 
2e Pinksterdag 30 mei 1966 toch naar DVC. 
Duidelijk een kwestie van ‘Wie het laatst 
lacht..’dus.
Tonnie Porskamp weet zich deze wedstrijden 
nog goed te herinneren. ‘De eerste wedstrijd 
was in Groenlo. Vanuit Didam kwamen ze 
met 15 bussen om hun eerste team aan te 
moedigen. Dat was een heel spektakel.’ Zie 
artikel.

Zondag 8 september 1968: Grol-DVC 2-0
Schot Wolf Zuidinga tegen de lat...Kwartier voor rust 
doelpunt A.Tops...Grol bleef het tempo aangeven...Een 
vrije trap Theo Kaak bracht de beslissing. Via de paal 
schoot hij binnen...!

knipsel over Grol – DVC ‘26. Het is direct 

heden ten dage nog steeds gesproken 
wordt. Dat zal in de aanloop naar de 
de wedstrijd op 14 november nog wel 
toenemen.

“Grol overtroeft D.V.C.” 
(De Gelderlander)
In totaal circa 6000 toeschouwers hebben Grol 
in het Paasweekeinde van DVC zien winnen. 
In Didam hadden de Grollenaren dankzij 
veel beter spel de 5-2 zege ruimschoots ver-
diend, maar op eigen veld was het verschil 
minder groot. De 2-0 zege was overigens wel 
verdiend. Het feit dat in beide wedstrijden 
alle doelpunten, ook die voor DVC, door 

Grolse spelers gescoord werden, toont wel het 
volledig falen van de Didamse voorhoede aan.

maar ook voor Grol dus...(Zie krantenarti-
kel)!
Grol streed op dat moment nog samen met 
DVC om te titel in 4C, maar door 2 achter-
eenvolgende nederlagen thuis tegen Gelria
(1-2) en uit tegen VVG (2-3), ging de titel op
2e Pinksterdag 30 mei 1966 toch naar DVC.
Duidelijk een kwestie van ‘Wie het laatst 
lacht..’dus.
Tonnie Porskamp weet zich deze wedstrijden
nog goed te herinneren. ‘De eerste wedstrijd
was in Groenlo. Vanuit Didam kwamen ze
met 15 bussen om hun eerste team aan te
moedigen. Dat was een heel spektakel.’ Zie
artikel.

9 en 11 april 1966
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• Scheidend 
erevoorzitter 
Theo Huijskes 
wilde iedereen 
bedanken voor 
de ‘kampioens-
receptie en 
kampioens-
instuif’.
Maar zo goed 
voetballen kon 
hij toch niet?

Zondag 7 september 1969
Een teleurstellend Grol heeft in een hard duel 
tegen de oude rivaal uit DVC uit Didam ver-
diend verloren..1-3...!
De uitwedstrijd wordt gespeeld op 12 april 
1970. Deze wedstrijd gaat eveneens verlo-
ren: 3-0...Grol wordt laatste...Saillant detail 
is dat een paar bladzijden daarvoor in het 
bewuste plakboek Tonnie Porskamp aan het 
woord komt in een artikel in De Gelderlan-
der, aangaande de kansen voor het nieuwe 
seizoen. De kop verraadt alles: “Porskamp 
gelooft in titelkansen.”
 
Al bladerend door de boeken duiken 
na de jaren 60 slechts nog sporadisch 
enkele korte wedstrijdverslagen op. 
“Grol en DVC kwamen elkaar niet 
zo vaak meer tegen,” vertelt Tonnie 
Porskamp. “DVC is in de jaren 70 het 
niveau van Grol ontgroeid. Ze heb-
ben vele jaren hoger gespeeld dan wij, 
zelfs een paar jaar in de 1e klasse nog. 
Het was daarvoor eigenlijk altijd zo 
dat Grol de eeuwige tweede leek ten 
opzichte van DVC. In de 4e klasse 
moesten we meerdere jaren promo-
tiewedstrijden spelen tegen veelal Pax 
en DVC. Voor ons was het dan vaak 
‘net niet’, en bleven wij hangen. Maar,” 
vult Tonnie in dezelfde adem aan; “We 
zagen elkaar dan soms jaren niet, maar 
als we elkaar zagen was het altijd weer 
leuk. De onderlinge sfeer was altijd 
prima. Mensen als voorzitter Jan Wel-
ling en secretaris Joop Bolk, dat waren 
prima mensen.”

23 september 1973
DVC-Grol 1-3
‘De jonge en soms wat onervaren DVC-ploeg 
heeft geen greep kunnen krijgen op het snelle 
spel van de Grol-voorwaartsen.’ DVC nam 
geleidelijk aan het initiatief  over, maar het 
succes kwam aan de andere kant toen Paul 
Overkemping de DVC-doelman vlot pas-
seerde. Nog voor de thee joeg J. Porskamp het 
tweede doelpunt in de touwen, Via een straf-
schop van Splithof kwam DVC op 1-2.DVC 
bleef opdringen. Daarvan profiteerde J. Pors-
kamp, die de eindstand op 1-3 bepaalde.
Ook de thuiswedstrijd werd gewonnen...13 
januari 1974...3-2. Doelpuntenmakers Theo 
klein Gunnewiek 3x...

Klik
Tonnie Porskamp heeft door de jaren 
heen dat hij bestuurslid was enkel war-
me gevoelens overgehouden aan de 
contacten met DVC. “We hadden wel 
een klik met elkaar als besturen zijnde. 
De culturen van beide verenigingen 
zijn ongeveer het zelfde. Misschien 
was het ook wel de katholieke inslag 
die Didam ook heeft.” De contacten 
bleven niet beperkt tot bezoekjes aan 
elkaars bestuurskamer tijdens onder-
linge confrontaties weet Tonnie nog. 
“Als er in de regio jubilea of kampi-
oensrecepties waren zochten we elkaar 
elke keer weer op. Ook in de periode 
dat we niet meer bij elkaar in de klasse 
zaten bleven we elkaar uitnodigen op 
recepties.” Tonnie lacht als hem een 
anekdote te binnen schiet. “Het was in 
de periode dat Henk Stokkers voorzit-

ter was, maar deze voor zijn werk voor 
de Monocon vaak in Amerika zat, en 
dat de 2e voorzitter, Theo Huijskes, 
mee ging om dan tevens namens Grol 
het woord te voeren. Het was een taaie 
saaie receptie weet ik nog wel, maar 
toen Theo het woord voerde viel dat 
geweldig in de smaak. Hij haalde 
anekdotes uit wedstrijden Grol-DVC 
aan, onder meer van Bernard Kuipers 
die pittige duels uitvocht met DVC-
speler Jan van Dijk. Ook vertelde Theo 
dat Jan Noten ooit bij DVC van het 
veld stapte na een verloren wedstrijd 
en richting DVC-spelers riep ‘Wi-j 
hebt dan wal verloren, moar wi-j wa-
ren wal völle better.’ En gelijk had ie 
een klap te pakken van een speler van 
DVC.” Nu lacht hij erom, maar toen-
tertijd was het behoorlijk heftig, weet 
Tonnie nog.

14 november
Voor Tonnie is de ontmoeting op 14 
november om voornoemde reden best 
wel bijzonder. “De naam DVC heeft 
voor mij nog steeds veel klank,” is Ton-
nie duidelijk. “Het is voor de oudere 
Grol-supporters best wel een speciale 
wedstrijd. In de huidige competitie zijn 
beide teams wederom aan elkaar ge-
waagd gezien de stand. De statistieken 
laten zien dat Grol in onderlinge con-
frontaties net iets vaker aan het langste 
eind trok, maar dat de bloemen op het 
eind vaker voor DVC waren! Het kan 
beide kanten op dus.......!”

29 september 1974
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De Vlag
Hoe heeft u het afgelopen WK ervaren? Hebt 
u er ook zo van genoten? Nou ik in ieder 
geval wel. Al heb ik, ik zeg het maar eerlijk, 
er ook een beetje een dubbel gevoel en een 
behoorlijke kater aan over ge-
houden. Nou hou ik wel vaker 
ergens een kater aan over, maar 
dat heeft dan weer een hele 
andere oorzaak. Het is overi-
gens maar goed dat die katers 
spreekwoordelijk zijn, anders 
kon ik wel gaan verhuizen ge-
zien de hoeveelheid kattenbak-
ken die ik nodig zou hebben. 
Dat dubbele gevoel en die ka-
ter hadden in eerste instantie te 
maken met de verloren finale. 
Het weer ‘net niet’ gevoel, zo-
als mijn vorige generatie dat in 
1974 en 1978 al hadden moeten 
meemaken. Ik vond Nederland 
on-Nederlands voetballen dit 
WK, maar dat kon me niets 
schelen. Die Duitsers voetbal-
den op zijn Nederlands, maar 
verloren. Ik was helemaal in 
de winning mood. Ik had ook 
nog eens het genoegen de WK 
finale te mogen meemaken in 
Afrika, het organiserend con-
tinent. Al was ik dan niet in 
Johannesburg, maar in Nairobi. 
Het enthousiasme van de Keni-
anen over het WK en over het 
Nederlands elftal was zo groot. 
Het kon niet meer stuk. Zelfs 
het hotel was helemaal in WK 
sfeer aangekleed, alsof ze het 
WK zelf organiseerden. De fi-
nale kon volgens de Kenianen 
voor Nederland niet meer stuk, 
ze zouden het WK wel winnen. 
Ik had er tijdens de finale ook 
niet zo veel moeite mee dat er 
zo hard werd gespeeld. Als we 
nu maar eindelijk eens een keer 
het WK zouden winnen. De ontgoocheling 
was dan na afloop ook groot. Hoe kon dit nu 
weer gebeuren? De Kenianen probeerden me 
op te beuren met Afrikaanse wijsheden, zoals: 
verliezers worden uiteindelijk sterke winnaars 
en winst is succes op korte termijn, maar ver-
lies wordt winst op lange termijn. En nog meer 
van dat soort uitspraken. Ach, na een paar 
biertjes en Afrika om je heen, dan kun je al 
snel weer relativeren. Wat ik niet kon relative-
ren en waar ik nog steeds een dubbel gevoel 
aan over heb gehouden, dat is de arrogantie 

van de MaFi(F)a. Hoe er met de gewone man 
en vrouw in Zuid-Afrika is omgegaan rond 
het WK. De gewone Zuid-Afrikaan had ge-
hoopt een graantje te kunnen mee pikken van 
het WK. Men had gehoopt een eenvoudige 
kamer te kunnen verhuren, een hamburger te 
kunnen verkopen of een flesje prik. Maar hier 
had de MaFi(F)a natuurlijk een stokje voor 
gestoken. In een bepaalde omgeving van de 

stadions was er alleen maar ruimte voor de 
sponsoren om hun waar tegen exorbitante 
prijzen aan de man te brengen. Ik weet ook 
wel dat je niet zonder sponsoren kunt, maar 
het slaat compleet door. De gewone man of 
vrouw wordt weggejaagd, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Voor de gewone man of vrouw is 
een kaartje voor een WK wedstrijd nauwelijks 
nog te betalen. De professionele voetbalsport, 
dat tot voor kort een volkssport was, wordt 
bestuurd door een elite die alleen nog maar 
bezig is de koe zo veel mogelijk uit te mel-

ken en de zakken te vullen. De klap op de 
vuurpijl vond ik nog wel de arrestatie van de 
Bavaria-meisjes. Een geweldige stunt, waar-
mee maar weer eens goed duidelijk werd ge-
maakt hoe absurd de commercie heeft toege-
slagen in de voetballerij. Men neemt zichzelf 
zo serieus, dat men het gevoel voor humor 
totaal verloren heeft. Hoe nu verder in Ne-
derland? Onlangs was er een delegatie van de 

MaFi(F)a in Nederland om te 
kijken of we mogelijk misschien 
in aanmerking komen om het 
WK in 2018 te organiseren. 
We moeten dan natuurlijk niet 
te veel tegenstribbelen, wel be-
reid zijn om enkele zaken aan 
te passen en oogluikend toe 
te staan. Gewoon vervelende 
wetgeving en belastingheffing-
en tijdelijk een beetje oprek-
ken. Anders is het voor de 
MaFi(F)a niet aantrekkelijk om 
Nederland zijn WK te gun-
nen. Dat je als land financieel 
beter wordt van het organise-
ren van een WK valt zeer te 
betwijfelen. Vele deskundigen 
geven hier een verschillende 
uitleg aan. Toch ben ik er een 
groot voorstander van dat we 
dergelijke grote evenementen 
organiseren in Nederland. Het 
zet je op de kaart en het zorgt 
voor een investeringsimpuls. 
Maar dit mag niet ten koste 
gaan van alles. Het aanpas-
sen van wetgeving is toch van 
de zotte. Mocht er wetgeving 
aangepast moeten worden, 
dan graag zo danig dat de 
zakkenvullers van de MaFi(F)a 
eerst fiscaal dusdanig worden 
aangepakt, dat ze daarna Linéa 
recta berooid het land worden 
uitgezet! Nee, dan geef mij 
maar onze s.v. Grol waar een 
ieder zich belangeloos inzet en 
bestuurders hun zakken niet 
kunnen vullen. Bij de s.v. Grol 
doe je altijd alles gewoon pro 
Theo. Al zal dat anders gaan 

heten, nu voorzitter Theo Huijskes afscheid 
heeft genomen. Theo, het ga je goed. Bedankt 
voor je inzet van de afgelopen 35 jaar in het 
bestuur. Nu je wat tijd over hebt ligt er een 
mooi uitdaging voor je om de bezem door 
de MaFi(F)a te halen en ze daar eens bij te 
brengen wat pro Theo werken inhoudt. Dan 
zien we je in ieder geval op het WK in 2018 in 
Nederland met een opgeschoonde FiFa.

De Vlaggenist  
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