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VOORWOORD

Geachte lezer,

Als s.v. Grol hebben we wederom een bewogen kwartaal achter de rug, waarin veel gebeurd is. Zowel 

leuke dingen als minder leuke dingen. Triest dat er ons wederom enkele dierbaren ontvielen. Leden 

en niet leden, maar wel overlijdens die wederom de nodige impact hadden binnen onze vereniging en 

ons dus als vereniging raakten, in sommige gevallen zelfs heel  diep raakten. Het eerste clubblad van 

het huidige kalenderjaar  was nauwelijks uitgelezen of ‘ons aller’ Antoon Frank overleed plotseling, 

waarover verderop in dit clubblad meer. Ook overleed Joop Koenders, jarenlang doelman van het eerste 

elftal. Kort voor het Marveld Toernooi overleed Margret Spikker, levenspartner van Grol-man en trainer/

leider van meisjes A, Ronald Westervoorde. Het wierp een forse schaduw over het gehele toernooi. 

‘Fijn’ was het om te zien dat Ronald al snel weer op Den Elshof kwam en omringd door vrienden en  

‘Grolvrienden’ om de zin een beetje te verzetten. Ook daar hebben we als club een naam in hoog te 

houden. Samen lachen, samen huilen, ook dat is s.v. Grol. In ‘Het Kantinelied,’ een extra nummer op de 

cd Groenlose Jongens/Wij zijn Grolsupporters, waar ik zelf de tekst ooit voor schreef en Tim Ebbers de 

muziek, komt dan ook niet voor niets de zin voor: “Er wordt gelachen met sportvrienden en gerouwd 

om oud gedienden.” Ik kan niets anders dan Ronald, kinderen, familie en vrienden die getroffen zijn 

door dit grote verlies, heel veel sterkte toe te wensen. Hopelijk kan een stukje ‘vreugde’  op Den Elshof 

een straaltje licht bijdragen aan een toekomst die misschien nu nog aardedonker lijkt!

Natuurlijk vielen er gelukkig ook vrolijke gebeurtenissen te noteren. Wat heet! Een fantastische pres-

tatie leverde Grol 1 door promotie te bewerkstelligen naar de 1e klasse en wel op een zeer overtuigende 

manier. Er werd namelijk in 4 promotiewedstrijden geen enkele keer verloren. Dan ben je terecht 

winnaar van de nacompetitie en is meteen de fabel de wereld uit dat ‘nacompetitie niets voor Grol is en 

dat dat per definitie altijd verkeerd afloopt’. In dit clubblad vanzelfsprekend extra aandacht voor deze 

historische gebeurtenis, met onder meer een extra bijlage, in full colour. Hopelijk doen we er u allen 

een plezier mee. Naast Grol 1 kon de cd ‘Campione’ gelukkig nog voor meer teams afgespeeld worden. 

Ook in dit clubblad aandacht daarvoor uiteraard. Van harte gefeliciteerd namens de clubbladredactie. 

Daarnaast een fantastisch Marveld Toernooi, dat elk jaar professioneler wordt. 

Verder rest mij niets anders dan u allen veel leesplezier toe te wensen met dit clubblad, en voor straks 

alvast een prettige vakantie toegewenst en graag tot ziens op ons prachtige Sportpark Den Elshof.

Namens de clubbladredactie,
Henri Walterbos, Hoofdredacteur 
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‘’Wie is Graziano Pellè? 
  Ik ben Max de Vries!’’

De kersverse speler van het jaar Max De Vries 
is uiterst zeker van zichzelf. In zijn tijd bij de 
Graafschap kon hij op complimenten rekenen 
van Richard Roelofsen voor z’n instelling. Iets 
wat later nog steeds nadrukkelijk aanwezig is 
bij de s.v. Grol. Max de Vries over zijn Graaf-
schap-verleden, huidige tijd bij de Grol en in het 
bijzonder over zijn natuurlijke drang om zich te 
bewijzen. ‘’Ik wil de beste zijn.’’

Door: Siem Huijskes

Maandag 4 april 2011. Jong De Graafschap speelt in 
Alkmaar tegen Jong AZ. Toeschouwers zijn bijna niet 
te bekennen in het AFAS Stadion. De toen pas 17-jarige 
Max de Vries jr. verdedigt het doel van de Superboeren. 
Max wist dat het een hele bijzondere wedstrijd zou 
gaan worden. Dit kwam mede door de aanwezigheid 
op het veld van bijvoorbeeld: Graziano Pellè, Niek 
Viergever, Erik Falkenburg, Simon Poulsen en neo-
international Adam Maher. De wedstrijd eindigt in een 
1-1 gelijkspel, waarbij Max ook nog een lob van Maher 
ietwat gelukkig tegen de paal zag gaan. Ongeveer 
twee jaar later staat Max, inmiddels de vaste nummer 
1 bij de s.v. Grol, oog in oog met heel wat mindere 
namen zoals: Kushtrim Simnica en Ron Prinsen, beide 
spelend bij een ploegje uit Ulft. ‘’Ik was zenuwachtiger 
voor deze wedstrijd, dan voor die wedstrijd in Alkmaar. 
Grol doet me meer dan de Graafschap hè.’’

‘Luuk de Jong lichting’

Max begon met keepen bij De Graafschap in de D-
jeugd. Bij zijn overgang naar de C waren de meningen 
sterk verdeeld. Andries Ulderink, destijds Hoofd Oplei-
dingen bij De Graafschap, zorgde er uiteindelijk voor 
dat Max nog een kans kreeg. Het tweede jaar in de C 
beleefde Max in een ware stroomversnelling. ‘’Zo rond 
het einde van het seizoen heb ik mijn debuut gemaakt 
in de A. Dat was toen de zogenoemde ‘Luuk de Jong 
lichting’. Richard Roelofsen liet me 10 minuten voor 
het eindsignaal invallen. Het stond geloof ik 4-1 voor 
ons.’’ Luuk de Jong, nu de onbetwiste aanvalsleider bij 
Borussia Mönchengladbach, treiterde de tegenstan-
der nog even bij de wissel van Max: ‘’Nee hè, al het 
zoveelste C’tje dat debuteert bij ons.’’

Instelling

Zijn eerste jaar in de B bracht Max voornamelijk door 
bij de A1. Dit kwam door blessures bij veel keepers 
in de jeugd van de Doetinchemmers. In de wedstrijd 
tegen FC Den Bosch mochten alle reserves in de 
laatste 45 minuten van de wedstrijd opdraven. Zo 
ook Max. ‘’Het draaide voor geen meter bij ons in de 
tweede helft’’, vertelt de nu 19-jarige Grollenaar. Re-
den genoeg dus voor A1-trainer Roelofsen om boos te 
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worden. ‘’Hij vroeg aan iedereen met welke instelling/
met wat voor idee kwam jij het veld in? Mijn teamge-
noten vertelde keurig dat ze bijvoorbeeld in het belang 
van het team gingen spelen. Dat was echter niet mijn 
instelling. Ik vertelde dat ik wilde laten zien dat ik de 
eerste keeper van de A1 moest worden. Volgens Roe-
lofsen was dat het enige juiste antwoord.’’ Drie weken 
na de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch maakte 
Max zijn grote mond waar. Hij werd als eerstejaars B, 
de eerste keeper van De Graafschap A1.

Aan het Internationale Terborg Toernooi heeft Max 
ook nog deelgenomen, maar dat was zeker niet zijn 
enige hoogtepunt. ‘’Voordat ik eigenlijk tweedejaars 
B-speler zou worden, werd ik in de vakantie gebeld 
door De Graafschap. Ze vroegen of ik mee wilde trai-
nen met het eerste en tweede. Dat omdat het eerste 
in de voorbereiding nog geen keeper had gevonden 
(die ze later vonden in Boy Waterman). Mijn vader 
zette me pal voor het stadion af en daar stond ik dan 
opeens tussen Steve de Ridder, Darije Kalezic etc.’’

Al gauw na de meegemaakte hoogtepunten kreeg 
Max het vooral fysiek moeilijk. ‘’Door het doorstromen 
naar de A-jeugd van De Graafschap had mijn lichaam 
het zwaar. Ik trainde mee op een veel hoger niveau 
en was mede door mijn leeftijd nog niet fysiek sterk 
genoeg.’’ Door al die blessures die Max opliep bij de 
A1 is hij in totaal anderhalf jaar geblesseerd geweest. 
‘’Die blessures hebben er voor gezorgd dat ik nooit 
meer kon terug komen op mijn oorspronkelijke 
niveau. Doorstromen is niet altijd positief, de kans 
op een terugval is best groot.’’ Als tweedejaars A’tje 
besluit Max om weer te gaan keeper bij zijn eeuwige 
jeugdliefde: de s.v. Grol.

Domineren

De sluitpost van Grol 1, die volgend jaar aan de 
ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) gaat 
studeren, vertelt dat zijn eigen ontwikkeling binnen 
het voetbal en de teamprestatie bevorderen heel be-
langrijk voor hem is. ‘’Bij De Graafschap was ik nooit 

bezig met tegenstanders. Ik was louter en alleen 
maar met mezelf bezig. Ik wil dat tegenstanders 
zeggen: ‘Nee hè, die Max de Vries uit Groenlo staat 
op goal.’ Zo denk ik nog steeds.’’ Zijn ‘penalty-dansje’ 
maakt daar bijvoorbeeld ook onderdeel vanuit. ‘’Hoe 
kan ik de tegenstander dwingen om voor die hoek 
te kiezen? Ik ben met voetbal van het anticiperen en 
domineren, niet van het afwachten en vervolgens 
reageren.

Volgens Max was het een fantastisch, eerste seizoen 
bij de Grol. Naarmate het seizoen vorderde, werd de 
grote mond van de keeper steeds groter en groter. 
‘’Na het jaarlijkse Keitoernooi in Lichtenvoorde had 
ik een gesprek met Jos Heutinck. Ik zei tegen hem 
dat we kampioen gingen worden, dat we ten minste 
gingen promoveren. Steeds meer mensen gingen er, 
vier maanden later, langzamerhand in geloven. Het 
doen van deze uitspraken motiveert me, het maakt 
me scherp. Ik zal me hoe dan ook bewijzen tegenover 
iedereen. 

Geen fan van tweede plaats

Bij het spelersklassement van De Gelderlander ein-
digde de keeper van de Grol als 2de. Dit frustreert hem 
nog steeds behoorlijk. ‘’Ik ben geen fan van de tweede 
plaats. Wel is het leuk om positief in het nieuws te 
komen. Toch help ik liever de club, dan eerste worden 
in dat klassement.’’ Over het volgende seizoen in de 
eerste klasse weet Max één ding zeker: ‘’Rechtstreeks 
handhaven moet mogelijk zijn. Misschien zelfs wel 
één periode.’’ 

Zeg nou zelf. Nog drie keer promoveren en Max 
de Vries jr. keept weer op De Vijverberg in de 
Jupiler League. Maar dan wel graag in een blauw 
shirt met witte broek en blauwe kousen.

‘’Ik was zenuwachtiger voor 
deze wedstrijd, dan voor die 
wedstrijd in Alkmaar.”

“Doorstromen is niet altijd 
positief, de kans op een 
terugval is best groot.’’
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De tribune ziet er weer strak uit

Bestuurstaal Door: Hans Scheinck
Ook in het eerste half jaar van 2013 zijn er weer veel ontwikkelingen binnen de s.v. Grol geweest. We zetten de belangrijkste graag voor u op een rij. 

1. Zoals iedereen intussen wel weet neemt in de 
Achterhoek het aantal kinderen de komende 25 jaar 
af.  Met wel 20 tot 25% . Dit zorgt uiteindelijk voor 
een krimp van de bevolking.  De basisscholen zitten 
al midden in dit proces en bij de s.v. Grol zien we de 
eerste tekenen in het komende seizoen.  Het aantal 
F-teams is met twee afgenomen. 

2. Het totaal aantal leden bij de s.v. Grol stijgt 
overigens nog steeds. Dat heeft te maken met het 
groeiend aantal meisjes en vrouwen, de komst van 
het G-team, het vormen van een 45+ team en de 
start met het Peutervoetbal. Daarnaast is er ook nog 
een lichte groei bij het aantal spelende mannen en 
vrouwen. Maar uiteindelijk zal het aantal leden ook 
bij de s.v. Grol gaan dalen. 

3. Dit in de toekomst dalende ledenaantal heeft 
ons ertoe gebracht al na te gaan denken over onze 
accommodatie. Kunnen we die accommodatie 
met minder leden en minder vrijwilligers in stand 
houden ?  Kunnen we het met minder leden nog 
allemaal betalen ?  Er is op dit moment geen grote 
urgentie maar we moeten ons wel op de toekomst 
voorbereiden. 

4. In dat toekomstbeeld is het goed dat we vorig 
jaar op de algemene leden vergadering hebben 
besloten het gesprek met Grolse Boys aan te gaan. 
Die gesprekken lopen intussen in een geweldige 
harmonie tussen de besturen van beide vereni-
gingen. De nadere plannen zullen in de komende 
ledenvergaderingen in oktober a.s. aan de leden 
worden voorgelegd. 

5. Maar eerst vieren we op woensdag 18 septem-
ber onze 95e verjaardag. Het weekend erna zullen 
we daarop met elkaar proosten. Een kleine jubileum-
commissie onder leiding van Ben Bomers bereidt de 
activiteiten verder voor. De Business Club Grol (BCG) 
heeft al een mooie financiële bijdrage geleverd. In dit 
kader willen we aangeven dat het zeker de bedoe-
ling is om als s.v. Grol ook het 100-jarig bestaan te 
vieren. 

6. Het aantal teams van de s.v. Grol dat het ko-
mend seizoen 2013-2014 het veld in gaat is gelijk aan 

dat van vorig seizoen.  Het totaal teams bedraagt 
60.  Het merendeel daarvan (driekwart) bestaat uit 
jeugdteams. 

7. De bezetting van de begeleiding van al die 
teams is elk seizoen weer een stevige opgave, zeker 
voor het jeugdbestuur. Voor het komend seizoen 
is het op dit moment bijna allemaal weer gelukt, 
waarbij onze grootste complimenten uit gaan naar 
de leiders en trainers van de lagere jeugdteams.

8. De trainingen voor die lagere jeugdteams zul-
len in het komend seizoen meer aandacht krijgen 
onder andere door nieuwe spelvormen en het 
trainen in blokken van een paar teams samen. We 
hopen dat ons daarmee geen talent meer ontgaat.  
Sommige spelers komen later tot bloei en dat 
moeten we proberen te zien.  Er lopen in Grol 1 ook 
spelers die niet altijd in de selectie-elftallen bij de 
jeugd hebben gespeeld. 

9. Het totale trainingsschema voor het komend 
seizoen is ook gereed. Zoals altijd een hele 
puzzel. Op tweeëneenhalf kunstgrasveld en een 
natuurgrasveld worden op 5 dagen per week de 
trainingen afgewerkt. Waarbij op elke dag half tien 
als eindtijdstip wordt genomen en half zes het 
vroegste begintijdstip is.

10. Het Peutervoetbal bij de s.v. Grol is op gang 
gekomen. In samenwerking met gymnastiekver-
eniging Rap en Snel. Op speelse wijze leren heel 
jonge kinderen met een bal om te gaan maar 
vooral wordt er getraind op lichaamsbeheersing. 
Zodat de kinderen op latere leeftijd wat soepeler 
bewegen. De teller staat nu op zo’n 8 kinderen. 
Aanmelden kan elk moment via het jeugdbestuur , 
Peter Wolberink. 

11. Heel mooi is de ontwikkeling van het G-voet-
bal bij de s.v. Grol. Het is geweldig om te zien hoe 
jeugdige spelers met een beperking samen trainen 
en een team vormen. Voorzichtig wordt begonnen 
met het spelen van wedstrijden. Natuurlijk is het 
de bedoeling dat dit team – met een geweldig 
begeleidingsgroep – uiteindelijk aan de competitie 
gaat deelnemen. 

12. Ook op andere gebieden wil de s.v. Grol zich 
meer met maatschappelijke taken gaan bezighou-
den. De s.v. Grol is een professionele amateurclub 
met een goede structuur, heeft vele deskundige 
vrijwilligers en wordt goed geleid. In de nabije 
toekomst wordt van zo’n grote vereniging midden 
in de gemeenschap verwacht dat ze een grotere 
rol in die gemeenschap gaan vervullen.  Zo is 
de s.v. Grol zich aan het verdiepen in de nieuwe 
aanpak van de jeugdzorg. Per 2015 gaat die taak 
over naar de gemeente. Nu zijn het rijk en de 
provincie daarvoor nog verantwoordelijk. We 
hebben een oproep voor “een verkenner” gedaan 
en daarop is door een aantal mensen gereageerd. 
We bestuderen momenteel hun voorgestelde plan 
van aanpak. De gemeente Oost Gelre hebben we 
in dit proces betrokken. 

13. In de afgelopen periode hebben we ook een 
flinke teleurstelling moeten verwerken. Na veel 
inspanning en overleg hadden we van de K.N.V.B. 
Nederland toestemming gekregen een proef te 
doen met het spelen zonder buitenspel. Deze spel-
regel is de oorzaak van veel incidenten in en rond 
het veld. We zouden een proef doen in één poule 
met 12 ploegen in de recreantenklassen van het 
zondagvoetbal in het komende seizoen. Het zou 
de poule worden waarin Grol 11 ook zou spelen.  De 
s.v. Grol moest in overleg met 11 andere verenigin-
gen de poule samenstellen. De wedstrijdsecretaris 
van de s.v. Grol, Bert Franssen, nam deze opdracht 
met veel motivatie aan.  Alle benaderde besturen 
van de verenigingen waren zeer enthousiast. Maar 
……………… de gevraagde ploegen wilden niet !   Na 
vier weken en 20 verenigingen verder hadden we 
er nog maar 4 !  In overleg met de K.N.V.B. hebben 
we de proef een jaar uitgesteld.  We zijn nog steeds 
heel erg verbaasd over deze reacties en gaan maar 
niet in op de gehoorde argumenten om niet mee 
te doen. Wellicht gaan we de proef aanvragen voor 
het jeugdvoetbal.

14. Zeer verheugd zijn we over de aanstelling van 
de nieuwe leider van Grol 1 , Koen van Meurs. Hij 
volgt met ingang van het nieuwe seizoen Hennie 
Schovers op die deze taak jarenlang op voortreffe-
lijke wijze heeft ingevuld. Het leiderschap van Grol 
1 is opnieuw in goede handen. 
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15. Eveneens een goed bericht over het Ver-
enigingsbureau s.v. Grol.  Het Verenigingsbureau 
wordt versterkt met Eefje Broertjes-Porskamp . In 
samenwerking met Marjolein Houwer en Esther 
Wolterink kan op deze manier het takenpakket 
van het Verenigingsbureau worden uitgebreid. Wat 
weer een verdere ondersteuning van alle vrijwil-
ligers betekent ! 

16. Er komt een nieuwe website s.v. Grol aan.  De 
huidige website wordt vervangen door een modernere 
vorm.  IdeeMedia is de ontwerper.  Tegelijkertijd kijkt 
John Ligtenberg naar de huisstijl van de s.v. Grol. 

17. Intussen bevindt de s.v. Grol zich ook op Face-
book en Twitter.  Het inzetten van deze zogenaamde 
“social media” hoort bij een grote vereniging anno 
2013.  En natuurlijk wordt een aantal specifieke 
voetbal “apps” binnen de s.v. Grol ook gebruikt. 

18. Het is eigenlijk niet onze gewoonte in deze 
rubriek aandacht te besteden aan de prestaties van 
één specifiek team. Dit keer is er een uitzondering.  
De ploeg van Grol 8 is kampioen geworden zonder 
enig puntverlies en bovendien bekerkampioen 
geworden in hun categorie. Een unieke prestatie. 

19. Het management en de voorzitter van FC 
Twente hebben aangegeven dat ze meer met de 
Achterhoek willen samenwerken. We hebben 
aangegeven dat dit dan het beste via een aantal 
grote amateurverenigingen in de Achterhoek 
kan lopen.  Naast de s.v. Grol is Longa’30 in de 
voorbereidingsfase betrokken. Het is de bedoeling 
dat er nog 2 verenigingen aan dit samenwerkingsver-
band gaan deelnemen. De voorwaarden van beide 
kanten (Twente en de verenigingen) worden nader 
uitgewerkt. 

20. In de maand maart heeft een Japanse jeugd-
ploeg een trainingskamp georganiseerd in Groenlo. 
De ploeg maakte gebruik van de accommodaties 
van Marveld Recreatie en Den Elshof.  Dit bleek een 
ideale combinatie.  De Japanse begeleiding was 
zeer tevreden. De contacten waren gelegd via de 
commissie van het Marveld Toernooi. We bekijken 

of we meer buitenlandse jeugdploegen op deze 
manier hier naartoe kunnen halen. Voor september 
hebben we al weer een aanvraag voor een Japans 
universiteitsteam binnen en ook uit China (!) is 
interesse getoond.

21. De financiële positie van de s.v. Grol is in orde 
maar we moeten alert blijven. We zijn voor een groot 
deel afhankelijk van sponsoren en die hebben het in 
deze economisch mindere tijd best moeilijk. Onze 
waardering voor hun band met ons wordt er alleen 
maar groter door. En gelukkig lijken we als vereni-
ging nog steeds goed in de markt te liggen.  

22. Met ingang van het nieuwe boekjaar ( 1 juli ) 
zal de penningmeester Hans van Halm de begroting 
uitsplitsen in budgetten. Elk lid van het hoofdbe-
stuur wordt daarmee budgethouder en daarmee 
verantwoordelijk voor het toegewezen budget. 
De penningmeester blijft eindverantwoordelijk en 
als enige tekeningsbevoegd. Een budgethouder 
mag zijn budget ook weer uitsplitsen in maximaal 
drie deelbudgetten en daarvoor maximaal drie 
deelbudgethouders aanwijzen. We hopen daarmee 
te bereiken dat processen sneller gaan en afspraken 
sneller worden uitgevoerd.

23. We hebben de afgelopen tijd met veel ge-
noegen geconstateerd dat er elke dag op den Elshof 
wordt gewerkt. Onder leiding van de driekoppige 
Beheergroep wordt er van alles gedaan door een 
grote groep vaklieden en andere vrijwilligers. Je ziet 
dat de “Woensdaggroep” zich heeft ontwikkeld tot 
een dagelijkse Onderhoudsgroep. Mensen op wie we 
erg trots en zuinig zijn als s.v. Grol. 

24. De laatst opgeleverde parel is de totale 
renovatie van de twee kleedkamers en scheidsrech-
tersruimte onder de tribune. Je kent het niet weer, je 
weet niet wat je ziet. In alle onderdelen vakman-
schap van de bovenste plank. Formidabel afgewerkt 
met gevoel voor detail en sfeer. Vanzelfsprekend 
gaan we nog een officiële opening samen met al 
deze vrijwilligers organiseren. 

25. Veel minder mooi is de constatering dat we 
grote problemen hebben met de kleedkamers 10 t/m 
13. Nog geen 10 jaar oud.  Er is sprake van roestvor-
ming, afbrokkelend stucwerk, natte muren e.d.  De 
vrees bestaat intussen dat dit om constructiefouten 
gaat. We hebben de toenmalige aannemer daarover 
geïnformeerd. Een oplossing hebben we nog niet, 

maar die moet er wel komen, anders is het kleedka-
mergebouw met medische ruimte binnen afzienbare 
tijd niet meer geschikt.

26. De nieuwe blauw witte tent vooral bedoeld 
voor jeugd-activiteiten is binnen en in gebruik. Zoals 
bekend een geschenk uit het Coöperatiefonds van de 
Rabobank.  De tent is rond en 11 meter in doorsnee 
en daarmee iets groter dan de vorige tent.  De tent 
is in bruikleen te krijgen door andere verenigingen in 
Groenlo en te huur voor particulieren. Inclusief een 
aanhanger waarin de tent vervoerd kan worden. ( Zie 
voor meer informatie over het huren van deze tent 
op de website van de s.v. Grol). 

27. Het nieuwe Handboek waarin alle actu-
ele informatie over de s.v. Grol is opgeslagen is 
bijna gereed. Intussen heeft Lennard  Walterbos 
(afgestudeerd in communicatie aan de hogeschool) 
de eindredactie op zich genomen en het Handboek 
digitaal gemaakt. Het verschijnt dus binnenkort in 
zijn geheel op de website. Het is een soort digitale 
bibliotheek van de s.v. Grol. Snel iets opzoeken, 
bepaalde regels nog eens nakijken, wie doet wat, 
enzovoort. 

28. De slingerende trainingsmaterialen, vooral 
doelen en doeltjes, over het hele sportpark, zijn nog 
steeds een grote ergernis.  Vooral de vrijwilligers 
van doordeweek hebben er veel last van.  We zijn 
nog steeds bezig hiervoor passende maatregelen te 
vinden. 

29. Ook nogal wat ergernis en ook gevaarlijke 
situaties leveren de geparkeerde fietsen buiten de 
fietsenrekken op.  We zijn bezig met de voorberei-
ding om de fietsenstalling opnieuw in te richten in 
overleg met de gemeente OostGelre.

30. De komende algemene leden vergadering 
op maandag 7 oktober a.s. wordt een belangrijke 
vergadering. Onder andere staan op de agenda : 
de nieuwe statuten van de s.v. Grol ,  een nieuw 
Huishoudelijk reglement , de samenwerking/fusie 
met Grolse Boys en de toekomst van onze accommo-
datie.  Op basis van de huidige statuten zal er een 
extra voor-vergadering worden gehouden, enkele 
weken daarvoor. Dit is nodig om de huidige statuten 
te vervangen. De leden worden hiervoor wel uitge-
nodigd via een oproep die in het clubgebouw wordt 
opgehangen, maar de aanwezigheid van de leden 
van het hoofdbestuur is voldoende. 



Het kan ook anders...
...een nieuwe kijk op uw zaak!

Tegen een verantwoord tarief!
Tel (0544) 46 13 39

Barkenkamp 1       7141 EL  Groenlo       www.reusen.com
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• APK
• Reparatie en onderhoud
• Diagnose werkzaamheden
• Banden, accu’s, uitlaten  etc.
• Schadetaxatie en reparatie
• Aircoservice / reparatie
• Verkoop nieuw en gebruikt
 
Altijd ca 25 occasions op voorraad,
Moderne werkplaats, goede en snelle 
service tegen gunstig tarief.
              www.kamperman.nl      
Buitenschans 13,  Groenlo,  Tel. 0544-461421

•Tijdens de afsluiting van het seizoen doet Wally 
mee met zijn team A4 en ze spelen tegen de 
dames. Rob Porskamp staat verbaasd te kijken 
en stelt lachend de vraag: ‘Wat is dat dan...hef 
Wally loopgips?’

•De laatste competitiewedstrijd worden enkele 
spelers gespaard voor de nacompetitie en 
spelers die op scherp staan buiten de opstelling 
gehouden. Trainer Jos Heutinck heeft daarom 
Michel Kamphuis, Bart Porskamp en Tom Kaak 
gevraagd de wedstrijd te bezoeken van AGOVV-
Leones in Apeldoorn, voor een analyse, en zich 
al te verdiepen in de komende tegenstander in 
de nacompetitie, Leones uit Beneden Leeuwen. 
Er blijkt echter een fout gestaan te hebben 
op de site voetbal.nl. Het was deze dag niet 
AGOVV- Leones, maar Leones-AGOVV. Een klein 
verschil, tekstueel gezien, maar in kilometers 
een stuk groter. Jos Heutinck kijkt dan ook 
verbaasd als hij zijn drie spionnen al vlak na 
het eindsignaal van de laatste thuiswedstrijd 
bij hem bij de dug-out ziet verschijnen en 
Tom Kaak verslag uitbrengt. “We kwamen in 
Apeldoorn aan, geen kip te bekennen. Blijkt de 
wedstrijd in Beneden Leeuwen te zijn. Blijken 
de onderlinge wedstrijden in overleg met de 
KNVB omgezet, en is dit niet in het officiële 
programma gewijzigd. We hebben er nog even 
over gedacht om dan maar naar de Apenheul te 
gaan, maar dan konden we net zo goed terug 
rijden naar Groenlo.” 

•Tijdens de instuif een staande receptie om de 
helden te feliciteren. Enkel blije en vrolijke 
gezichten zijn waar te nemen. Ook bij Jos 
Heutinck. Met name als een medespeler van 
hem uit het 45plusteam, Stephan Arink, hem de 
hand drukt, schiet hij in de lach; “Proficiat da’j 
d’r in eblevene bunt!”

Tekkels10

Grol 3

Grol 45+

Grol F3

Grol F5 Grol 8

Kampioenen 2012-2013



564683 Clubblad SV Grol adv binnenwerk 2011.indd   4 29-03-2011   09:25:34
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart

VORM MAAKT DE KRACHT 
VAN HET BEDRIJF ZICHTBAAR

RUIMTELIJKE VORMGEVING GRAFISCHE VORMGEVING                             WWW.JOHNLIGTENBERG.NL

Afsluiting seizoen met tal van titels

John Ligtenberg Verenigingsman s.v. Grol

Door: Henri Walterbos

Hij stond als fotograaf van het clubblad s.v. Grol met 
zijn camera in de aanslag klaar om in een vol sportcafé 
een foto te maken van de aanstaande bekendmaking 
en huldiging van de Verenigingsman van het jaar, 
totdat hij na een paar hints van voorzitter Hans 
Scheinck in de gaten kreeg dat hij zelf degene was die 
deze eretitel te beurt viel en de lauweren voor hemzelf 
waren. Dit vanwege grote verdiensten voor de club, al 
vele jaren lang.Teamgenoot Bob Lebbink uit het 45+-
team nam de camera van hem over om John uiteraard 
ook zelf op de foto te zetten. Ligtenberg kreeg onder 
andere veel lof toegezwaaid als trainer en coördinator 
bij de F-jeugd. “Je pedagogische kwaliteiten zijn meer 
dan voldoende.  Je gaat uitstekend met de jeugd om, 
je begrijpt hoe je  hen op die leeftijd moet benaderen, 
je weet ze enthousiast te maken en te leren beter te 
worden als voetballer en als kleine mens.  Je doet dat 
op erg natuurlijke wijze.  Het plezier en het leerproces 
staat voorop en dan komen pas de prestaties. Dat 
probeer je op iedere trainer en leider in de F-klasse 
over te brengen.  Dat doe je overtuigend. Over de 
F-afdeling binnen de s.v. Grol maakt zich eigenlijk 
niemand zorgen.  Een heel groot compliment voor 
jou en alle leiders en trainers in de F-klasse,” aldus 
de voorzitter. “De mensen binnen de Grol weten 
dat je met je creativiteit ook een bijdrage levert aan 
vele reclame-uitingen op het sportpark en aan de 
huisstijl van de club, zoals het Internationale Marveld 
Toernooi. Daarnaast ben je lid van de redactie van het 

clubblad en van het PannaNieuws, in beide gevallen 
met de speciale taak “fotografie”.  Mensen ervaren die 
samenwerking als ‘een feest’, door je betrokkenheid, 
je relaxtheid en je humor.” 

Jeugd

‘Verenigingsman van het jaar’ is echter slechts 
één van de titels die deze afsluitende dag bekend 
gemaakt werden. Eerder die zaterdag werd Pablo 

Vriezen van de F-jeugd Penalty-killer van s.v. Grol, 
waarvoor hem penaltybokaal werd uitgereikt. Hij 
wist uiteindelijk de meeste penalty’s te scoren bij 
Grol 1-doelman Max de Vries en Tim Penterman 
(Keeper B1). De penaltybokaal was het sluitstuk van 
een gezellige actieve ochtend voor alle jeugdspelers 
van Groenlo’s voetbalbolwerk. Op de tweede plek 
eindigde Brent van der Ley die de E-jeugd verte-
genwoordigde. Luuk ten Broeke (C-jeugd) bereikte 
een derde plaats. 4. Daan Doornink (D-jeugd), 5. 

13

Deelnemers Penaltybokaal

Meisjes E1, Kampioen en Jeugdteam van het jaar



564683 Clubblad SV Grol adv binnenwerk 2011.indd   5 29-03-2011   09:25:36
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart

Bouwbedrijf
De Driehoek

Nieuwbouw     Verbouw     Onderhoud

Bel voor een vrijblijvende offerte:   0544-463155

Industrieweg 9b   7141 DD    Groenlo

Sander Naaijkens (Hij verdedigde de titel van vorig 
jaar B-jeugd)), 6. Ben te Marveld (B-jeugd) en 7. 
Michel Arendsen (A-jeugd). Diana Nijland maakte 
aansluitend namens het jeugdbestuur het team van 
het jaar bekend. Winnaar werd Meisjes Grol E1, dat 
op een fantastische manier kampioen was geworden 
in haar klasse.

Senioren

Het jaarlijkse huistoernooi en de daarbij horende 
Gerrit Westerhof-bokaal werd gewonnen door Grol 
2. Grol 1 werd in het aansluitende avondprogramma 
geheel volgens verwachting uitgeroepen tot team van 
het jaar bij de Senioren. Super-Supporter werd Marc 
Houwer die alle wedstrijden van het Grol-vlaggenschip 
bezocht. Voetballer van het jaar werd doelman Max de 
Vries, die een fantastisch seizoen kende na zijn terug-
keer van De Graafschap. Volgens vele Grolsupporters 

Uitgekozen worden tot Jeugd Sportploeg van het jaar van de Gemeente Oost Gelre en dan de prijs uitgereikt 
krijgen op de Markt in Lichtenvoorde. Kan het mooier? Het overkwam Grol E1, de zogenaamde ‘Gouden lichting’, 
van een seizoen eerder al. Daan Rots en Juul Stokkers spelen inmiddels bij FC Twente en Mick Wissink bij De 
Graafschap. Natuurlijk waren 
ze er bij op Koninginnedag, 
en net zo trots en blij als hun 
‘Grolvrienden,’  en voormalige 
ploeggenoten. Ook tal ouders 
waren bij deze heuglijke gebeur-
tenis aanwezig. Zo ook Michel 
Hoffman als trotse vader van 
Titus. Hij werd er in hartje ‘Kei’ 
nog op aangesproken. “Heej 
Hoffman wat mot ie dan hier?”  
Michel adrem; “ Ach effen een 
paar priezen ophalen hier.” “ En 
dan ok nog in’t Oranje? “ 
“ Één keer per joar mag dat.” 

is zijn grootse vorm waarin hij dit seizoen verkeerde 
alles bepalend geweest in de promotie van Grol 1 
naar de 1e klasse. Tweede werd Michel Kamphuis die 
zijn verplaatsing in de basis-elf van linksbuiten naar 
linksback voortreffelijk invulde. Derde werd Christian 
Pillen. Jos Heutinck sprak lovende woorden over het 
drietal, prees zijn hele team maar ook de trouwe Grol-
aanhang. Hij sprak de hoop uit ook volgend seizoen 
weer op de trouwe schare toeschouwers uit Groenlo 
te kunnen rekenen in de 1e klasse. Daarnaast werd 
afscheid genomen van elftalleider Hennie Schovers 
na 17 jaar trouwe dienst. “Toch jammer dat sommige 
mensen hun werk niet afmaken,” vonden Joost 
Frank en Martijn Geelink in hun buut, die geweldig 
aansloeg. Lennard Walterbos kreeg een waarderings-
prijs van trainer Jos Heutinck (zie bijlage). Ook werden 
de prijzen voor de Super Elf bekend gemaakt. Evenals 
afgelopen jaar legde het duo Robert Olyslager en Tim 
Hubers beslag op de eerste plaats. 

Jeugd Sportploeg Oost Gelre
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•De meest gehoorde uitdrukking langs de lijn, 
tijdens de promotiewedstrijd Grol - SDOUC: 
‘man, man, man!’

•In het busje onderweg naar een vrijdagavond 
toernooi, buigen de 45+ spelers zich over hun 
voetbalkwaliteiten en van welke trainers ze dat 
geleerd hebben. Marc Rots vat zijn samenwer-
king met zijn oude trainer Bennie Bomers als 
volgt samen: ‘Ik liep de 10 kilometer binnen een 
half uur, maar kon nog geen drie keer de bal 
hooghouden.’

•De voorzitter van voetbalvereniging Silvolde, 
Peter Hoes, bezoekt de instuif van Grol 1 na 
het behalen van de promotie naar de 1e klasse.  
Hij komt natuurlijk met name Jos Heutinck 
feliciteren, de vorige trainer van Silvolde 1.  Na 
de felicitatie voegt de voorzitter van Silvolde 
er glimlachend aan toe “Waarom heb je er bij 
ons vier jaar over gedaan om naar de 1e klas te 
komen “ ?  

•In de wedstrijd van Grol 6 tegen Sp. Neede 5 
krijgt een speler van Grol de bal keihard in zijn 
onderlichaam. Hij gaat als man onmiddellijk 
neer. Na enkele minuten staat hij weer rechtop. 
De scheidsrechter montert hem op met de 
opmerking “Alles zit er nog aan”.  Waarop speler 
Stephan van Beckhoven tegen de scheidsrech-
ter zegt : “Dat moet je nog wel effe checken”. 

•Stephan Arink doet op een mooie zondagmor-
gen in mei een keer bij Grol 7 mee als dit team 
spelers tekort komt. In de kleedkamer gaat hij 
tussen zijn teamspelers zitten en vraagt hij; 
“Wanneer hebben we het eindfeest?” De reactie 
is al even ad rem; “Is nog neet bekend, moar ie 
zit no in de organisatie.”

•Stephan komt in dat zelfde weekend op 
zaterdag met een muts op naar Den Elshof voor 
een wedstrijd van zijn team Grol A4. Als hem 
gevraagd wordt waarom hij de muts in mei op 
heeft is zijn reactie helder. “Wet ie wal hoe kold 
‘t ’s nachts is as ik noar huus fietse. Ik heb trou-
wens ’t lech al vast an eloaten. A’k ’t vannacht 
eens neet kan vinden.”

•U leest het goed. Enkele leuke uitspraken van 
Stephan. De clubbladredactie overweegt om 
iemand vast op hem te zetten en overal met 
hem mee naar toe te laten gaan. Dirk Naaijkens 
heeft al aangegeven hier wel oren naar te 
hebben. 

Tekkels

John Ligtenberg, Marc Houwer, Christian Pillen, Max de Vries en Hennie Schovers
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Familie Schovers
Hennie is getrouwd met Betsie. Samen zijn ze de trotse ouders van Niek en Kim. Niek is met Suzanne 
en samen hebben ze een zoon Jasper. Kim is met Ronnie en zij hebben een dochter Daphne. Hennie: 
“De kinderen en kleinkinderen zijn natuurlijk het allerbelangrijkst, we willen veel tijd met ze door-
brengen en dat is de belangrijkste reden dat ik stop als leider van het eerste.”

Jouw carrière bij de Grol is nogal lang en impo-
sant. Kun je 50 jaar ‘Hennie Schovers van de s.v. 
Grol’ samenvatten? 

“Ik ben op 1 april 1964 als 12-jarige jongen lid geworden 
van Grol (nu dus 49 jaar lid van de club) en was afgelo-
pen 9 april 45 jaar leider. Begonnen als jeugdleider op 
mijn 16de  verjaardag in 1968 samen met wijlen Henk 
ten Barge bij Grol C 3 en verder nog van Grol B 2 en 
Grol A 2. Was betrokken bij de allereerste jeugdkam-
pen in Kranenburg en bij familie Blanckenborg. Bij de 
senioren was ik o.a. leider van Grol 6 en 3 en de laatste 
17 jaren echter als elftalbegeleider van ons 1ste elftal. 
Sinds drie jaar maak ik op de maandagmorgen de 
kleedkamers schoon en ben ik ook lid van de vrijwil-
ligers woensdaggroep. Stond aan de wieg van de 
inmiddels wereldberoemde single Groenlose Jongens, 
opgenomen in de Silvox Studio in Silvolde. Wereld-
beroemd, omdat we ze aan de straatstenen nog niet 

In de hoofdrol: 
Hennie Schovers 

Door: Tim Ebbers

Hennie is geboren boven slager Theo Lageschaar in 
de Lepelstraat en Betsie in de Notenboomstraat, dus 
beide echte Grolsen en ook nog van binnen de gracht. 
“Beide geboren binnen de grachte, een paar honderd 
meter van mekare en met een moand verschil. Ik 
dacht noa een paar moand al van wat is hier allemoal 
an de hand”, merkt Hennie smakelijk lachend op. Met 
een opleiding als constructiebankwerker achter de 
kiezen, bekwaamt hij zich in het lassen en gaat op 15 
jarige leeftijd aan de bak bij Kappers in Winterswijk. 
Hennie: “Toen wa’k al ne man van stoal…da’s toch 
ne stripheld?” Op zwembad de Bempte kwamen ze 

elkaar tegen en op één moment sloeg de vlam in 
de pan. “En da’s later nog een keer gebeurd”, voegt 
Hennie er nog even subtiel aan toe. Na een paar 
keer ‘an-uut’ kwam er toch witte rook en was de 
verkering definitief een feit. “We waren beide 16 en 
zes jaar later zijn we getrouwd, precies één maand 
na de meest dramatische nederlaag van Oranje, 1 – 2 
tegen die Duitsers. Het feest was er uiteindelijk niet 
minder om en exact om twaalf uur ’s nachts zette 
orkest Lemon Five het Wilhelmus in en toen was 
alles weer goed.”  Hennie en Betsie hebben daarna 
nog jaren gewoond aan de Thorbeckestraat en zijn 
in 1998 verhuisd naar de Karel Doormanstraat, naast 
zus Lenie en zwager Willem. 

kwijt konden worden. Het geld voor de opname was 
snel geregeld. Ik ben op een zondag naar oud Grol-
voorzitter Henk Stokkers gestapt en heb 3000 gulden 
losgeklopt”, vertelt Hennie smakelijk. “Het enige dat 
Henk zei was ‘ja, da’s goed!”
“Ik heb deze maand 30 jaar zitting in het bestuur 
van de supportersclub, waarvan de laatste jaren als 
secretaris. Ben mede verantwoordelijk voor de inhoud 
van het programmaboekje bij de thuiswedstrijden van 
het eerste en zorg al enkele jaren voor de verwerking 
en bezorging van ons clubblad, de laatste twee jaar 
samen met onze penningmeester Hans van Halm.”
 
Hoogte- en dieptepunten

“Als voetballer ben ik kampioen geworden in Grol 7 
en Grol 9 en als leider tevens kampioen geworden 
met Grol 3. Het eerste jaar als leider van Grol 1 
gedegradeerd van de 3de  naar de 4de  klasse (seizoen 
1996-1997) en het jaar daarvoor waren ze ook al 
gedegradeerd van de 2de naar de 3de. 
In het seizoen 1999 – 2000 kampioen geworden thuis 
tegen, jawel SDOUC en dus terug naar de 3de klasse. 
Dit was een heel bijzonder seizoen.
Naast dat we in het seizoen daarvoor in februari 
afscheid moesten nemen van Fut en de kinderen, 
waren we in augustus 25 jaar getrouwd, volgde in 
november de uitverkiezing als Millenniumprins van de 
Knunnekes en overleed oud voorzitter Henk Stokkers 
(in januari 2000). Tenslotte dus dat kampioenschap 
tegen SDOUC, in mei.
Een historisch kampioenschap thuis tegen Longa 30 
bracht ons in het seizoen 2005 - 2006 weer terug naar 
de 2de  klasse. Verder heb ik een aantal periodetitels 
mee mogen maken en dit jaar natuurlijk de eveneens 
historische promotie naar de eerste klasse, na het 
winnen van de nacompetitie…de kroon op mijn 
leiderschap!”
 
‘Versleten’ trainers

Henk Veldhuis, drie jaar (en Hans Emaus die het 3e 
seizoen van Henk heeft afgemaakt).
René Keemers, drie jaar.
Gerard Bos, vier jaar.
André Simmelink, één jaar.
Henry Golstein, vier jaar.
Peter Bokma, één jaar. 
En nu dus Jos Heutinck, één jaar en nog steeds 
aanwezig.

Jij stopt als leider van het eerste en datzelfde 
eerste speelt het komende seizoen in de eerste 
klasse. Een goed moment om een stukje in de 
toekomst te kijken. 

“Met dit jonge team moet het lukken om in de eerste 
klasse te eindigen als goede middenmoter. Het 
verschil met de tweede klasse is niet  zo heel groot 
en met de mentaliteit van de jongens zit het goed. 
De begeleiding is heel goed en natuurlijk is dat ook te 
danken aan de gedrevenheid van Jos Heutinck. Het 

is fantastisch dat we nu eindelijk een promotie goed 
afsluiten en ik denk dat we met dit team nog jaren 
vooruit kunnen. Een zeer mooie groep en als er iets 
speelt, wordt er altijd direct een oplossing gezocht.”

Wat is eigenlijk jouw rol als leider, hoe is de 
samenwerking geweest met alle trainers die 
je hebt meegemaakt en wat ga je het meest 
missen?

“Als leider zorg ik ervoor dat alles rondom de wedstrij-
den goed geregeld is en ik ben ook vooral geïnteres-
seerd in de persoon achter de voetballer en ook in zijn 
omgeving. Natuurlijk gaat 85% over voetbal, maar 
die andere 15% gaat over andere dingen en dat vind ik 
belangrijk. De voorbereiding op een nieuw seizoen pak 
ik helemaal mee en dat geldt ook als er een nieuwe 
trainer is, zelfs ver voordat hij begint. Ik had met Jos 
al contact vanaf het moment dat bekend werd dat hij 
de nieuwe trainer zou worden en hield hem van alles 
op de hoogte. Met de opstelling bemoei ik me niet 
en daar ben ik ook niet voor, maar als ik het er niet 
mee eens ben, zeg ik het wel. Ik heb met veel trainers 
gewerkt en over het algemeen heb ik me met al die 
mensen goed kunnen redden. Wat ik het meest ga 
missen is het contact met de jongens en vooral ook de 
kleedkamerhumor, maar daar zeg ik verder natuurlijk 
niks over. Wat ik hier nog wel even graag kwijt wil is 
dat ik het een enorme eer vond toen Theo Huiskes mij 
vroeg leider te worden van het eerste. Het mooie is 
dat Tim Peters toen ongeveer werd geboren. Ook als 

leider van o.a. Grol 3 heb ik prachtige herinneringen, 
het team van vier Vriezen; Max, Bart, Harm en Felix. 
Trouwens, Betsie stond altijd volledig achter me en 
als ze dat niet had gedaan, had het helemaal niet 
gekund.”

Valt me altijd op dat een deel van het publiek 
behoorlijk negatief is en dat verandert dan weer 
heel gauw als een overwinning, een promotie of 
een kampioenschap in zicht komt. 

Voordat het antwoord van Hennie goed op gang 
komt, meldt Betsie zich en vat het zeer filosofisch 
samen. “Als ze winnen, hebben wij gewonnen en als 
ze verliezen, hebben zij verloren!”
Dus!

Carnaval kunnen we volgens mij ook tot één 
van jouw grote hobby’s rekenen. Je bent er al 
vele jaren bij betrokken – o.a. als initiator van 
de carnavalsmis - en je was in 2000 stadsprins, 
samen met adjudant Wally. Vertel eens over die 
carnaval in Grolle.

“Ik ben echt opgegroeid met de carnaval en al in 
ons trouwjaar werd ik gevraagd lid te worden van 
de Raad van Elf, die toen nog voornamelijk bestond 
uit voorzitters van de verschillende geledingen. Heb 
me vooral bezig gehouden met de jeugd en was een 
soort contactpersoon tussen de lagere scholen en de 
carnaval. Het is gewoon een prachtig feest en kent 
vele hoogtepunten. Het jaar dat Michel Hoffman prins 
was en vader Henk adjudant, deden we met de Raad 
van Elf mee tijdens de onthulling, als een stel paters. 
Ik liep met een soort bijbel in de hand en had tegen 
Annelies Porskamp gezegd dat als ik voor de tweede 
keer naar voren kom en ik sla een blad om, dan is het 
steengoed…en dat was het! ‘Ze gaf ne keiharde gil.’ 
Waar ik ook erg trots op ben is dat ik 18 jaar geleden 
het Golden Knunneke heb gekregen en het is nog veel 

“We waren beide 16 en zes 
jaar later zijn we getrouwd, 
precies één maand na de 
meest dramatische neder-
laag van Oranje, 1 – 2 tegen 
die Duitsers.”



Schildersbedrijf Groenlo b.v.
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Wandafwerkingen• 
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Beglazing• 
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te Boome Lammers 
Schilderwerken B.V.
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mooier dat Niek hem dit jaar gekregen heeft. Ik heb 
het carnaval goed doorgegeven en op zo’n moment 
ben je natuurlijk een hele trotse vader. 
Het hoogtepunt is toch wel dat ik prins was in 2000, 
samen met Wally. We zaten beide in de Raad van Elf 
en had Wally al gezegd: ‘As ik ut word, haal ik ow 
op!’ We hebben een fantastische tijd gehad en als 
je gevraagd wordt is dat toch wel heel bijzonder. En 
in ons geval ook uniek…d’r is moar één Millennium-
prinsenpaar.”   

Heb je heel vaak zien fietsen in zo’n fraai groen 
Grolsch werkpak. Je hebt een lange loopbaan bij 
Grolsch achter de rug. Hoe kijk je daarop terug? 
Wat vond je van het feit dat ze naar Boekelo 
vertrokken? Is het goed voor Groenlo dat ze met 
‘de Klok’ terug zijn?

“Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt bij de 
Grolsch en het is goeie werkgever, maar het was een 
ramp voor Groenlo toen ze hier weggingen. Heb tot 
2010 nog in Boekelo gewerkt en heb er zelfs mijn 
rijbewijs voor gehaald, twee jaar over gedaan. Ben 
er nog mee op TV Oost geweest en dat was goeie 
reclame voor Ton Noten…haha. Het is mooi dat de 
Klok er nu is, maar Grolsch had gewoon hier kunnen 
blijven. Volgens mij was het om het transport dat ze 
toen verhuisden, maar wat dacht je van de Aldi, die zit 
toch ook gewoon hier.”

Ik heb jaren geleden bij het toenmalige Jonge-
renkoor Groenlo nog samen met jou gezongen. 
Je was een enthousiast lid en best een goeie 
zanger. Viel me wel op dat je de noten altijd net 
iets langer aanhield dan de rest van het koor. 
Vertel.

Hennie kijkt even wat bedenkelijk, lacht wat en stelt 
vast: “Het langer aanhouden van de noten kan best 
kloppen, maar ik heb eigenlijk geen idee waarom ik 
dat deed. In ieder geval heb ik vele jaren met heel 
veel plezier gezongen bij het Groenlo’s Jongerenkoor. 
Daarvoor heb ik ook nog een tijd bij  het kinderkoor 
gezeten en zelfs even bij het mannenkoor. Maar, 
het werd dan toch het jongerenkoor en dat kwam 
o.a. doordat Betsie er al vanaf haar 16de bij zat en 
dat beviel haar zeer goed. Iedere donderdagavond 
repeteren en regelmatig zingen in de kerk. We hebben 
ook een paar elpees gemaakt en dat was natuurlijk 
best bijzonder. Drie platen hebben we opgenomen en 
bij één daarvan in Roosendaal hebben we ons zelfs 
verslapen. Dat gebeurt nooit en het werd ons gelukkig 
ook gauw vergeven. Onze dirigent was toen Felix 
Smeets en met die man hebben we ook gruwelijk ge-
lachen. We hadden een kerkviering in Winterswijk en 
kwamen er te laat achter dat dat op carnavalszondag 
was. Dus met een flinke spetter achter de kiezen naar 
Winterswijk. De pastoor zei op een gegeven moment: 

‘En dan zingt het koor nu…en dan zingt het koor nu…
dan zingt het koor nu…’, maar er gebeurde niets, want 
Felix lag gewoon te pitten.”

Bij Hennie Schovers denk ik altijd direct aan 
Feyenoord. Klopt dat nog steeds en gaat de club 
binnen afzienbare tijd weer met de schaal aan 
de haal? 

“De schaal misschien nog niet direct, maar de laatste 
twee jaar heeft Koeman er weer een team van 
gemaakt en al ging het dit seizoen wat minder, het 
is toch heel knap. Dat het dit jaar minder was heeft 
natuurlijk een oorzaak. Het zijn jonge jongens en 
als je ’s avonds na een Europees duel pas heel laat in 
het vliegtuig stapt en de volgende morgen om half 
negen weer op school moet zijn, breekt dat een keer 
op. Feyenoord is natuurlijk nog steeds mijn club; een 
echte arbeidersclub, maar ik ben wel wat minder 
fanatiek. Vroeger was ik bij een nederlaag echt niet 
te genieten en als iemand op de brouwerij vroeg wat 
Feyenoord had gemaakt, zei ik: ‘Dat wet ik neet, de TV 
is kapot en heb de krante ook neet ‘ehad.’ Nu kan ik er 
wat beter tegen en durf zelfs te zeggen dat Frank de 
Boer best leuk is en  Ajax een hele goeie ploeg, maar 
de arrogantie druipt er vanaf en wat dat betreft zou 
een beetje bescheidenheid niet verkeerd zijn.” 

Betsie is mijn…”steun en toeverlaat in goede en 
kwade dagen.”

Mijn kinderen en kleinkinderen zijn…”mijn alles.”

Mijn favoriete muziek is…”BZN (ook live) , 
Nederlandstalig zoals Jannes en Bauer en ik luister 
ook graag Wings on an Eagle van The Classics, een 
prachtig nummer.”

Je kunt me ’s nachts wakker maken voor…”ijs in 
de zomer en boerenkool met ribben in de winter.”

Ik kan me enorm opwinden over…”mensen die een 
hoop beloven en de helft niet nakomen.”

Ik lach me helemaal kapot als…”Grol 1 volgend jaar 
de eerste periode pakt.”

Ik hoop dat we…”nog ruimschoots kunnen en 
mogen genieten van onze ouwe dag.”

Groenlo is…”één van de drie wereldsteden, naast 
Parijs en New York.”

Ik ga graag naar de kerk omdat…”ik er een goed 
gevoel bij heb, elke week!”

“De pastoor zei op een 
gegeven moment: ‘En dan 
zingt het koor nu…”
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20 Speler van het kwartaal: Jordy Grave
De speler van het kwartaal van deze editie 
speelt nog maar 6 seizoenen bij de s.v. Grol. In 
die seizoenen werd hij maar liefst twee keer 
kampioen. 1 op 3 dus! Jordy begon met voetbal-
len in de E6. Twee jaar later speelde Jordy in de 
D3 onder leiding van Stef Oldenkotte. Vorig jaar 
mocht de speler van de C2 ook een wedstrijd met 
de C1 meedoen. Dit liep voor Jordy niet goed af. 
In de belangrijke degradatiewedstrijd stond hij 
in de spits bij de C1. Helaas moest hij na amper 5 
minuten te hebben gespeeld van het veld. Jordy 
had een blessure opgelopen. Om hem een hart 
onder de riem te steken is Jordy Grave speler van 
het kwartaal!

Door: Siem Huijskes

Naam: Jordy Grave.

Geboren: Op 19 april 1999 in ziekenhuis Het Spittaal 
in Zutphen.

Gezin: Vader Robert, moeder Jantine en zusje Indy 
van 6 jaar.

School: Marianum, locatie Lichtenvoorde. Voorberei-
dend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) leerjaar 3.

Team: ‘’s.v. Grol C2. Daar zat ik dit jaar in en kom ik 
volgend jaar ook.’’

Positie: ‘’Ik ben een typische spits. Speelde trouwens 
de laatste wedstrijden van het seizoen als verdediger, 
omdat er voorin geen bal meer kwam.’’

Hoe is het afgelopen seizoen verlopen?: ‘’Niet 
goed. We werden laatste.’’

Volgend jaar wederom vechten tegen 
degradatie?: ‘’Haha nee, zeker niet. Ik heb goede 
verwachtingen voor volgend seizoen. We hebben 
veel goede spelers dit jaar. Door vorig seizoen zijn we 
dus ook gedegradeerd naar de 3de klasse. Moet goed 
komen!’’

Idool/Idolen: ‘’Siem de Jong, Lionel Messi en Cristiano 
Ronaldo. Vooral die laatste twee zijn wereldspelers. Die 
gasten hebben heel veel moeten opofferen.”

Club Nederland: ‘’Ajax. Mooie club met goede sup-
porters. Sinds ik geboren ben zag ik alleen nog maar in 
het wit-rood-wit.”

Club buitenland: ‘’Barcelona, natuurlijk! Al helemaal 
met Neymar erbij.’’

Favoriete speler Grol 1: ‘’In de tijd dat ik bij Stef 
Oldenkotte in het team zat, moesten we vaak het 
scorebord doen. Zo heb ik wat thuiswedstrijden van 
het eerste gezien. Desondanks heb ik niet echt één 

favoriete speler. Ik moet tevens veel huiswerk maken 
voor school op zondag, daarom kan ik niet veel 
wedstrijden kijken op Sportpark Den Elshof. “

Rugnummer bij de Grol: ‘’Nummer 9 of 11. Denk 
stiekem dat ik eerder voor 11 kies. Het is bovendien 
een fantastisch nummer.’’ Waar kennen we dat van? 
Een spits, die liever met rugnummer 11 speelt, dan met 
nummer 9?

Niet voetballen op zaterdag. Dan ga ik: ‘’Heel 
lang uitslapen en daarna wat met vrienden doen.’’

Stelling: ‘’Ook de velden bovenop (eerder veld 
3 en 4) moeten kunstgras krijgen’’:  ‘’Daar ben ik 
het niet mee eens. Laat het gras daar maar lekker lig-
gen. Ik vind dat een veel betere mix; twee kunstgras-
velden en twee velden met natuurgras. Overigens vind 
ik natuurgras voor een spits heerlijk. Het schot is op 
natuurgras moeilijker te keren voor een keeper, dan op 
kunstgras. Bovendien kan je dan zien, als spits zijnde, 
dat je hard gewerkt hebt.’’

Voor een belangrijke wedstrijd vrijdagavond 
naar de Teenageparty?: ‘’Als we bijvoorbeeld tegen 
onze leeftijdsgenoten van Longa spelen, dan pas ik. 

Ik moet die avond niet de aap gaan uithangen in City 
Lido. Spelen we tegen een ploegje van het kaliber 
Doesburg, dan ben ik present. Kortom: Ik ga er wel 
vaak naar toe, maar zeker niet iedere keer.’’

Favoriete trainer bij de s.v. Grol: ‘’ Stef Oldenkotte, 
alias de José Mourinho van onze vereniging. Ik krijg 
helaas Stef volgend jaar niet als trainer. Hij vertelde 
dat hij bij de D3 bleef, omdat dat zijn team is. Je kunt 
met Stef dollen, maar het is wel een leuke en serieuze 
training. Daardoor zijn we bij Stef twee keer kampioen 
geworden. In dat seizoen wonnen we ook nog met 
10-0 van Longa. Ik scoorde twee keer. Je kunt wel 
raden waar Stef na afloop van de wedstrijd zat!’’

Zou je extra werk voor school doen om mee te 
mogen doen aan het Marveldtoernooi?: ‘’Sterker 
nog. Ik wil dan best elke zondag naar school. Dat 
maken niet veel mensen mee. Misschien zou ik zelfs 1 
miljoen euro daarvoor afslaan. Moeilijke keuze.”

Een lekkere koude cola of toch stiekem een 
biertje?: ‘’Ik heb het ooit een keer geproefd in het 
bijzijn van mijn vader. Ik vind het (nog) niet lekker. Die 
nasmaak blijft wel erg lang! Ik wacht keurig tot mijn 
16e of 18e. Dat is aan de regering.”



Kapsalon
Hennie Lichtenberg
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toernooi wie Toivio is. Al dertien jaar komt hij namelijk 
naar Groenlo. In 2002 voor het eerst, als begeleider 
van de C-jeugd van HJK Helsinki. Zijn zoon Joona 
speelde destijds als centrale verdediger bij de Finnen. 

Papa Toivio
Bij de echte voetbalkenner doet de naam wel een 
belletje rinkelen. Joona Toivio. Volgens zijn vader was 
hij in de jaren dat hij in de jeugd van HJK speelde 
meerdere malen op proef geweest bij Ajax. Maar in 
2007 contracteerde niet de Amsterdammers, maar AZ 
de toen net negentien geworden centrale verdediger. 
Daar wist hij echter nooit een officiële wedstrijd in het 
eerste te spelen. AZ stalde Toivio bij satelietclub Tel-
star, waar hij wel belangrijk was en zelfs aanvoerder 
werd. Het zorgde ervoor dat AZ nog wel een centje 
aan hem overhield. Djurgardens IF kocht de Fin begin 
2010.

24e Marveld Toernooi:
Aanstaande toppers en 

markante figuren
tot in de puntjes voor hem was geregeld, maar ook 
zijn naderende pensioen. Een weekje moest hij na het 
toernooiweekend nog patrouilleren als agent in zijn 
woonplaats Sipoo, vlakbij hoofdstad Helsinki. Daarna 
zouden hij en zijn vrouw het huis in de stad verruilen 
voor het buitengebied Hämeenlinna, waar ook hun 
zomerhuisje staat. Vol trots laat Toivio de foto’s van de 
verbouwing zien. 

Ik spreek Toivio op de zaterdagmiddag. Hij is keurig 
aangeschoven voor een bordje rijst in de sporthal 
en zit tussen de vrijwilligers. Alsof hij een van hen is, 
eet hij zijn bordje leeg. Hij knikt vriendelijk als er wat 
anderen aanschuiven en lacht een beetje mee als er 
een grapje gemaakt wordt. Het jonge publiek vraagt 
zich nog een beetje af wat deze markante figuur hier 
precies doet, maar in feite weet inmiddels iedereen 
die ook maar op een kleine manier betrokken is bij het 

Het 24e Internationale Marveld Toernooi was 
voor mij weer een weekend vol bijzondere 
ontmoetingen. Want naast het genieten van 
Braziliaanse hoogstandjes, vloeiende Mexicaan-
se counters en Franse superkracht, liep er ook 
buiten de lijnen weer een surplus aan boeiende 
verhalen. Over een Finse politieagent, Japanse 
furie tussen de Braziliaanse samba en een warm 
onthaal voor ons eigen Grol 1.

Door: Lennard Walterbos

Op het moment dat ik dit schrijf is Erkki Toivio waar-
schijnlijk bezig met het inpakken van zijn laatste spul-
letjes. De 58-jarige Fin (Grote grijze snor, blauw adidas 
trainingspak) had tijdens het Marveld Toernooi twee 
duidelijke redenen om opgewekt te zijn. Ten eerste 
natuurlijk het weekendje Groenlo, waar werkelijk alles 



Dinsdag en Donderdag Pizzadag, kleine pizza is 4 euro en normale pizza is 6 euro, alleen bij afhaal. 
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Woensdag en Vrijdag Schoteldag, bijelke schotel 2,50 euro korting, alleen bij afhaal. 
Bij bezorgen normale prijs als in de folder. 
Boven 35 euro krijgt u een fles wijn naar keuze van het huis. 
Openingstijden: Maandags gesloten.
Doordeweeks Dinsdag tot Donderdag en Zondag 15.00 tot 23.00. 
Weekend , vrijdag en zaterdag 15.00 tot 02.00. 
Met 2e kerstdag en 2e paasdag zijn wij geopend. 
Wij kunnen ook altijd bezorgen in Groenlo, Lievelde , Beltrum en Zwolle. 
Wij bezorgen buiten Groenlo vanaf 20 euro. Bezorgkosten zijn 2,50 euro 
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Daarna kwam zijn carrière in een stroomversnelling 
te zitten. Toivio werd ook in Stockholm aanvoerder 
en op 9 februari 2011 maakte hij zijn interlanddebuut. 
Inmiddels heeft hij acht interlands gespeeld en vader 
Erkki herinnert zich de interland tegen Spanje in Gijon. 
Met zijn armen gebaart hij de grootte van het stadion. 
“Het werd 1-1 en Joona stond de hele wedstrijd samen 
met Niklas Moisander in het centrum. Hij speelde 
geweldig. Na afloop kregen mijn vrouw en ik van alle 
Spaanse fans op de tribune een hand en een schouder-
klopje dat Cesc Fabrégas volledig uit de wedstrijd 
gespeeld was.” Sinds januari speelt Joona bij de Noorse 
kampioen Molde FK. “Maar daar heb ik hem nog niet 
zien spelen”, zucht zijn vader. “Rugproblemen. We 
bellen wel elke dag.”

De meeste mensen associëren ‘Papa Toivio’ (zon-
dagavond draagt hij bij de afterparty een shirt van 
Djurgardens met rugnummer 58 en Papa Toivio erop) 
nog steeds met zijn motor. Jarenlang kwam hij er 
helemaal vanuit Finland mee naar Groenlo om een 
weekend lang wat voetbalwedstrijden te bekijken. 
“Maar die heb ik verkocht”, zegt de Fin nuchter. “Ik 
kreeg veel last van mijn schouders door de enorme 
kracht die je moet zetten op het stuur. Van dat geld 
heb ik een sportauto gekocht.”

Alleen in 2008, 2010 en 2012 was hij niet in Groenlo. 
Toivio: “Familieredenen.” Maar dit jaar was hij weer 
van harte welkom. Een email naar Marco Frank en 
Erkki Toivio kan met een gerust hart toeleven naar 
een weekendje Achterhoek. Hij haalt de band met de 
organisatie aan. “Ik heb er geen woorden voor hoe 
bijzonder ik dat vind.” Hij wijst naar zijn hart. “Marco, 
maar ook Ben, Tonnie en Ellen zijn als vrienden voor 

me. Ik weet nog goed dat Joona bij AZ kwam in 2007. 
Toen zijn Marco en Ellen in Alkmaar gekomen om 
te kijken hoe het met ons ging. Geweldig.” Dan ziet 
Toivio Rob van Meurs lopen. “Heb ik ook twee jaar 
bij geslapen. Hij is ook politieagent, net als ik.” Dan 
staat hij op. “Mexico speelt tegen PSV. Interessante 
wedstrijd en mijn landgenoot Topias Tuira moet 
fluiten. Mijn Engels is vrij slecht en hij heeft me straks 
geholpen met een tv-interview. Hele aardige jongen.”

Japanse dirigent
Een dag eerder ontmoette ik al Tommy Martin, trainer 
van Manchester United en voor de tiende keer aanwe-
zig op het Marveld Toernooi, Kaz Kaneko, begeleider 
van het Japanse Kashiwa Reysol met contacten van 
het Amerikaanse Dallas tot de KNVB en Julian Yoiti 
Suzuki Bicodo. Julian is net dertien, komt uit Japan 
en speelt bij het Braziliaanse Atletico Paranaense, de 
latere winnaar van het toernooi. Die ochtend al word 
ik van alle kanten getipt over de kleine goedlachse 
Japanner. Op een toernooi in Maarssen maakte hij 
diepe indruk als dirigent op het middenveld. En als 
ik hem in de sporthal grapjes zie maken tussen zijn 
veel grotere Braziliaanse leeftijdsgenoten, ben ook ik 
verkocht. Maar als ik via zijn begeleiders vraag of hij 
even wil praten, durft hij in eerste instantie niet. 

Reddende engel is Moni Kanga. Hij wil er wel bij 
komen zitten en als tolk fungeren. Moni is geboren 
in Angola en een van de begeleiders van Atlético, 
omdat hij vloeiend Portugees spreekt. Waarvoor grote 
bewondering, aangezien Moni al op zijn tweede zijn 
Moederland verliet om in Nederland te gaan wonen. 
Omdat hij een vriendinnetje uit Groenlo heeft, is hij 
door de organisatie gevraagd om het Braziliaanse 
team te helpen. 

Julian heeft een Braziliaanse vader en een Braziliaans-
Japanse moeder. Omdat zijn vader in Japan werkt is 
hij daar opgegroeid. Toen zijn moeder weer in Brazilië 
ging wonen, is Julian meegegaan. Julian woont in 
het internaat van de club en ziet zijn familie in het 
weekend. “Mijn moeder, ja. Mijn vader woont en 
werkt in Japan. Wat hij daar precies doet weet ik niet 
eigenlijk.” Zelf woont hij nu ruim twee jaar in Brazilië. 
Het voetbal is er compleet anders dan in Japan, vertelt 
hij. “De omstandigheden zijn veel beter. In Japan voet-
balde ik altijd op steen of zand. Gras kenden ze daar 
niet echt. Dat is nu veel beter. De velden bij Atlético 
zijn prachtig.”

Ook het Europese voetbal gaat niet aan hem voorbij. 
De Champions League finale van morgenavond tussen 
Borussia Dortmund en Bayern München laat hem al 
tijden in spanning. Borussia Dortmund is zijn favoriet. 
“Dat komt door Mario Götze”, grijnst hij weer. “De 
beste speler die ik ken op dit moment. Ik hoop dat 
ik ooit zo goed mag worden als hij. Hoe hij dribbelt, 

passt, schiet, briljant.” Als hij hoort dat het Duitse 
talent waarschijnlijk niet gaat spelen, trekt hij een 
bedrukt gezicht. 

Ondertussen speelt Julian zijn eigen Champions 
League, op sportpark Den Elshof. Naar de wedstrijd 
tegen Manchester United kijkt hij al uit. Moni schiet 
in de lach. “Hij zegt dat zijn hart flink tekeer gaat. 
Dus hij heeft er veel zin in, maar is ook wel een beetje 
nerveus.” En als hij het redt en hij wordt een grote 
speler en hij mag kiezen voor een nationale ploeg, 
dan is hij daar al lang over uit. “Brazilië!” Uiteindelijk 
kunnen we maar een helftje genieten van Julian. De 
staf is van mening dat de grote man van het toernooi 
in Maarssen in Groenlo fysiek nog veel tekort komt. En 
geef ze eens ongelijk, zondagmiddag staan zij met de 
beker in hun handen en zijn er binnen een week twee 
toernooizeges geboekt. 

Smoovz
Daarvan heb ik zelf overigens weinig meegekregen. 
Op het moment dat Atletico Paranaense en Paris Saint 
Germain aan de finale begonnen, vierden wij met Grol 
1 ons eigen feestje. De eerste van twee finales om 
promotie naar de eerste klasse was met 1-3 gewonnen 
in Ulft. Dankzij de mensen van Smoovz bleef dit kleine 
succes ook in Groenlo niet onopgemerkt. Live werden 
de Grolse doelpunten in de kantine uitgezonden 
en door de speakers omgeroepen. Het maakte het 
feest voor zij die deze zondag het Marveld Toernooi 
(noodgedwongen) boven Grol 1 verkozen alleen maar 
mooier. 

Fantastisch was ook de ontvangst in de kan-
tine die avond. Op de traditionele afterparty, 
waarin vrijwilligers en scheidsrechters nog 
een persoonlijk bedankje krijgen, er gratis bier 
kan worden gedronken en later op de avond de 
karaokemicrofoon gulzig rond gaat, werd een 
mooi woordje tot ons gericht en zelfs Tommy 
Martin kwam nog even zijn bewondering voor 
onze prestatie uitspreken en wenste ons succes 
in de return een week later. Langs deze weg wil 
ik nogmaals iedereen bedanken voor de massale 
steun in de beslissende fase. Zonder jullie had-
den we dit nooit bereikt. 

Erkki Toivio: “Na afloop kre-
gen mijn vrouw en ik felici-
taties. Joona had Fabregas 
volledig uit de wedstrijd 
gespeeld.”

Erkki Toivio: “Marco, Ben, 
Tonnie en Ellen zijn als 
vrienden voor me.”

Als Julian moet kiezen tus-
sen Japan en Brazilië weet 
hij het al: “BRAZILIË!”
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Door: Henri Walterbos

Op de dag dat Grol promotie bewerkstelligt is het 
groot feest op sportpark Den Elshof. Iedereen is door 
het dolle heen. Ook ik ben euforisch en intens blij. Voor 
de club, voor ‘de jongens’, voor Jos Heutinck, maar 
toch denk ik staand op het Hoofdveld in alle feest-
vreugde aan twee mensen die er eigenlijk bij hadden 
moeten zijn, maar ons onlangs helaas ontvallen zijn. 
Laurens te Veluwe en Toon Frank, twee ‘Supersup-
porters’, uniek in hun soort. Twee Grolmensen om 
trots op te zijn. Wat had ik ze dat toch gegund! Het 
is en blijft ook hun feestje! Laurens hebben we vorig 
clubblad al bij stil gestaan. Niet zoveel later een schok 
op Den Elshof, in heel Groenlo, een dreun die zelfs tot 

in Lichtenvoorde voelbaar is. Wie kende hem dan ook 
niet, deze aimabele lobbes. Velen leefden met hem 
mee toen het een tijdje even niet zo goed met hem 
ging. Hij krabbelde echter weer op en hij zat zelfs vol 
plannen nog. Tot daar ineens het bericht kwam dat 
hij in de nacht van maandag 22 op woensdag 23 april 
plotseling overleden was. Niet te bevatten! Toon Frank 
overleden? Dat kon toch niet waar zijn. Toon hoorde bij 
Grolle als zijn gracht, de veugeltjes op de Halve Moane 
en het Kanon op de Wal. Groenlo is een kleurrijk figuur 
armer, een figuur die Groenlo mede de status gaf van 
wat het tot in de wijde omgeving geniet. Toon was op 
vele fronten actief binnen de Grolse samenleving, en 
een prototype van een Grollenaar. Als er al een mal van 
een Grollenaar zou zijn, dan zou Toon dat (moeten) 

zijn. En overal waar Toon was, waren mensen om 
hem heen. Toon gaf veel mensen een groot stuk 
levensvreugde. Als Toon er was dan moest je al lachen, 
en als je wist dat hij kwam, verheugde je je al en had 
je bij voorbaat al plezier. Zo ook binnen s.v. Grol. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat er mensen zijn die ergens bij 
gingen omdat Toon daar ook bij was.

Hij was een vooraanstaand lid van de Woensdag-
groep, bracht hij clubbladen rond, trok hij lijnen en 
op het Marveldtoernooi haalde hij samen met zijn 
secondant Willie Zieverink vele euro’s binnen. Nooit zal 
ik vergeten dat hij een aantal Duitse gasten aansprak 
met zijn lotenboekje aansprak met de legendarische 
woorden; “Wollen Sie noch Lausjes kaufen?”   Maar 
bovenal was hij Grol-supporter. Zijn vele verdiensten 
voor de club leverden hem in zijn rijke clubhistorie 
volkomen terecht de titels ‘Super-Supporter’ (1989) 
en Verenigingsman van het jaar (2004) op. Toon was 
natuurlijk een levensgenieter, een Bourgondiër in hart 
en nieren. Als er over Toon gesproken wordt/werd, 
gaat het vooral over leuke anekdotes, die er talrijk 
zijn. Zo ook te horen tijdens de herdenkingsdienst in 
een bomvolle Calixtuskerk, waarbij velen zelfs ‘het 
afscheidsfeestje’ van Toon staand dienden te volgen. 
Tijdens de dienst vele lachsalvo’s, en zo heeft iedere 
aanwezige wel grappige herinneringen aan de man die 
achter in de kerk opgebaard ligt. Heel bijzonder.” ’T Lek 
wal ne buutoavend,” hoor ik diverse keren achteraf. 

Maar Toon was meer dan dat, veel meer. Ook ik kan 
een paar keer een lach niet onderdrukken, maar ook 
wellen er tranen op als ik met name zijn kleinkinde-
ren en zijn dochters hun verhaal hoor vertellen over 
opa en hun vader. Prachtig! Kippenvel! Ja, want je 
zou bijna vergeten dat hij toch vooral in de eerste 
plaats echtgenoot, en een trotse vader en opa was. 
Als je zo herinnerd wordt na je leven, zoals Toon deze 
avond herinnerd werd, dan ben je heel bijzonder 
geweest. En dat was deze man, maar in de eerste 
plaats voor zijn vrouw, dochters en kleinkinderen. 
Dat mogen we nooit vergeten!

In herinnering…Toon Frank
“Wollen Sie noch Lausjes kaufen?”

Glazen huis actie in serre sportcafé
Door: Henri Walterbos

Gewoon een initiatief van 3 actieve en sociaal bewogen Grolleden. Patrick Pos, Ronald Hulzink en Rob Porskamp; De Glazen Huis-actie voor de voedselbank Oost Gelre!! 
De voorbereidingen  voor deze actie zijn inmiddels in volle gang. Een aantal weken geleden heeft de organisatie van de actie een bezoek gebracht aan de voedselbank. 
Aldaar kregen zij uitleg en een rondleiding over  hoe het één en ander in zijn werk gaat. En hoe zeer de actie nodig is bleek weer eens overduidelijk, kwamen de heren 
achter. “Wekelijks komen er nieuwe aanmeldingen binnen, en in een half jaar tijd zelfs 90 nieuwe gezinnen. Een zorgwekkend gegeven! Het is natuurlijk afgeleid van de 
3FM-Serious Request actie, die vooral actie voeren voor belangrijke zaken in het buitenland. En dichtbij laten we onze buurman misschien creperen,” laat Patrick Pos niets 
aan duidelijkheid te wensen over.    
Nog voor de zomervakantie zullen winkels, verenigingen, stichtingen, kerken en scholen in Groenlo een schrijven ontvangen waarin staat de actie zo breed mogelijk te 
delen en aan hun leden, kerkgangers en personeel te vragen om een bijdrage te leveren. Daarnaast kunnen scholen gebruik gaan maken van een lespakket en kan er 
in overleg een bezoek aan de voedselbank worden gebracht. Tegelijk gaan er uitnodigingen uit naar artiesten, koren en bandjes om dit weekend tot een geweldig feest 
te maken, en zal er ook een programma worden opgezet op het sportpark Den Elshof. Denk hierbij aan “De nacht van Grol”, een zaalvoetbal toernooi met DJ, een kegel 
toernooi, etc, etc. Hartstikke leuk en gezellig, en ook nog eens voor een goed doel.
Daarnaast zitten er ook nog mensen in het Glazen huis die muziek gaan draaien. De eerste 2 namen die bekend mogen worden zijn Grol-A1 spelers Roderick Wellink en 
Sander Naaijkens. Misschien ook iets voor Grolteams, en/of geledingen, en/of individuele leden om op een misschien zelfs wel creatieve manier een steentje bij te dragen 
aan het welslagen van de actie die in het najaar gehouden zal worden.



Agnes alleen maar blaft bij een Grol doelpunt. We 
schuiven aan tafel in de open schuur die ze zelf 
hebben gemaakt en ingericht. “Ik vind het nu al ge-
zellig. Laten we maar beginnen met koffie; het bier 
komt straks wel. Als echte Grolsen moeten we er 
natuurlijk wel een paar drinken”, zegt Jos lachend.

Onder de rook van houtzagerij Nahuis

Jos en Agnes zijn opgegroeid in een arbeidersgezin. 
Vader Ten Bulte had negen kinderen. Zes uit het 
eerste  en drie uit het tweede huwelijk. Jos en 
Agnes zijn uit het tweede huwelijk. Broer Bennie, 71 
jaar, ook. Hij speelde altijd in Grol 4 en woont nu in 
Eibergen. Het gezin woonde aan de Winterswijkse-
weg achter houtzagerij Nahuis, twintig meter 
van de karakteristieke schoorsteen. Agnes: “Al het 
hout werd vroeger met paard en wagen naar de 
houtzagerij gebracht. Dit werk deed mijn vader. 
“Heel wat jaren later zijn we naar de Borculoseweg 
verhuisd, toen nog een oude boerderij”, vult Jos 
aan. “Onze vader was toen al overleden en we 
bleven over met onze moeder en broer. Dat was 
in 1980. Sindsdien is dit ons stekkie. Er is een hele 
hoop aan verbouwd. Ik heb beneden een slaapka-
mer en Agnes boven. We zijn hier niet meer weg te 
knuppelen”, lacht hij. 

Cajun Music 

Jos en Agnes zijn geen mensen die veel en vaak 
buiten Groenlo verblijven. Liefst zijn ze gewoon 
thuis. Wat prutsen in de schuur met oude kasten. 
Wandelen met de hond. Samen boodschappen 
doen. Agnes: “Jos bereidt meestal het eten voor 
en dan maak ik het af. Andersom werkt dat niet, 
want dan maakt Jos er een puinhoop van”.  Zittend 
in de kapschuur vallen ons een aantal bijzondere 
bordjes aan de muur op. Bijvoorbeeld die van ‘Cajun 
Music’.  Jos: “Dat is een soort van Keltische muziek. 
De muzikanten maken veel gebruik van trekzakken”.  
Agnes verder: “We gaan regelmatig naar optredens. 
Eigenlijk wel door heel Nederland. Maar we gaan 
ook naar de Groenlose evenementen hoor! De Grolse 
Kermis en het Jazzfestival slaan we nooit over.” 

Jos was als kind actief bij de ponyclub. Jos:  “Ik zat 
vroeger bij de ponyclub in Groenlo. Dat vond ik wel 
aardig, maar ik had als kind al een Grolhart. Het 
voetbal vond ik namelijk veel leuker dan de pony’s.  
Ik mocht van mijn vader de eerste helft van de 
voetbalwedstrijd kijken bij mijn broer, daarna moest 
ik naar de pony’s. Op een dag heb ik tot ergernis 
van mijn vader de hele wedstrijd gekeken. Toen zag 

hij waarschijnlijk mijn liefde voor het voetbal  en 
mocht ik op 11-jarige leeftijd  lid worden. Dat was het 
begin van iets heel moois……. ! Jongens willen jullie 
trouwens een biertje? Ik vind ’t zo gezellig!” 

Naar de thuiswedstrijden van Grol 1

Ook Agnes vond al op vroege leeftijd de weg naar 
het voetbalveld. Ze heeft personen als Theo Kaak 
en Bennie Klein Gunnewiek nog in het eerste zien 
voetballen. Agnes: “Sporten is altijd één van mijn 
hobby’s geweest. Vroeger heb ik veel geturnd en 
gezwommen, dat laatste doe ik nog steeds. Sinds 
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“Jongens, kom maar achterom!” Jos ten Bulte 
ontvangt ons met een hoop enthousiasme op 
de oprit. Jos is druk in gebaar en taal en lijkt in 
de aanloop naar het interview in 10 minuten 
zijn hele levensverhaal te willen doen.  We 
moeten direct mee naar zijn auto. Hij heeft een 
nieuw mini-tenue van s.v. Grol laten maken en 
deze hangt met een zuignapje tegen de zijruit 
van zijn auto. Om het goed te kunnen laten 
zien moet hij eerst de auto achter het huis 
wat manoeuvreren . Daarbij raakt hij bijna 
verstrikt in een koord waarmee de kat vastzit. 
“Ik heb het vanochtend aan Hennie Schovers  
laten zien. Dit heeft niemand. Prachtig! Ik ben 
gek van Grol.”

Door: Dirk Naaijkens en Rik Gockel

Op een warme zomeravond zijn we welkom onder 
de kapschuur bij Agnes en Jos ten Bulte. Respec-
tievelijk 40 en 47 jaar lid van s.v. Grol. Ze werkten 
beiden een lange tijd bij Nedap en zijn nu aan het 
genieten van hun vrije tijd. Bij beide namen zal bij 
de jonge leden niet direct een belletje gaan rinke-
len, maar deze broer en zus zijn trouwe Grolsup-
porters. U kent ze wellicht van hun ‘Lassiehond’ die 
ook trouw de thuiswedstrijden bezoekt en volgens 

een tijdje doe ik ook aan aquaspinning. Wat een 
lachen is dat.” Agnes vertelt verder: “Omdat we in de 
jaren ’80 en ’90 heel druk zijn geweest met ons huis 
zijn we ook een hele periode niet naar Grol geweest, 
maar de laatste zes jaar zijn we weer iedere thuis-
wedstrijd van de partij.  Onze ‘Lassiehond’ Lenka 
gaat altijd mee.  Het is gewoon geweldig om die 
jonge jongens steeds weer te zien spelen. We kijken 
altijd met volle overgave. Voor Jos wordt de spanning 
soms te veel en moet hij even stoom afblazen.”  Jos: 
“Met die laatste wedstrijd tegen SDOUC werd het 
mij echt te veel. Ik wilde bijna in de kantine gaan 
zitten, ik durfde niet eens meer te kijken! Gelukkig 
ben ik gewoon langs de lijn blijven staan, want toen 
het laatste fluitsignaal klonk, wist ik niet wat ik 
meemaakte.  Het was een gekkenhuis, echt waar. 
Het kippenvel stond me op de armen. In al die jaren 
heb ik nog nooit zoiets meegemaakt!” Agnes: “Dan 
ga ik maar een beetje bij hem vandaan staan, alsof 
ik en Lenka niet bij hem horen”, grapt ze. Jos geeft 
toe: “Ja, ik kan erg fanatiek zijn. Als we verliezen dan 
heb ik maandag de hele dag slechte zin, echt een 
baaldag. Ik heb liever dat Ajax verliest dan dat Grol 
ten onder gaat. Grol gaat zonder meer voor, zonder 
uitzondering.”

De analyse

Agnes en Jos gaan na afloop van de wedstrijd zelden 
naar de kantine. Soms met mooi weer gaan we 
op het terras zitten met Lenka. Jos:  “Agnes en ik 
bespreken de boel thuis altijd even na. Een soort van 
analyse. Wat ging er goed, wat minder? Ik vind dat 
Grol onder leiding van Jos Heutinck dezelfde spelop-
vatting heeft als Ajax. De jongens willen de bal graag 
hebben en verstoppen zich niet.” Agnes: “De promo-
tie zie ik als een echte teamprestatie. Echt mijn petje 
af voor wat Jos voor elkaar gebracht heeft. Hij heeft 
er echt één team van weten te smeden, ongelooflijk! 
Maar ik heb ook wel mijn persoonlijk favorieten. 
Dit zijn Michel Kamphuis, Max de Vries en Mathijs 
Warnar.” 

“U kent ze wellicht van hun 
‘Lassiehond’ die ook trouw de 
thuiswedstrijden bezoekt.”

“Agnes en ik bespreken de 
boel thuis altijd even na. Een 
soort van analyse.”

Grolsupporters: Jos en Agnes ten Bulte
“Grol is onze grootste passie”
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De kat en de hond

Jos en Agnes hebben alweer hun vierde ‘Lassiehond’ 
genaamd ‘Lenka’. Officieel is het een Schotse 
herdershond. Ook aan de Winterswijkseweg hadden 
ze al een hond van dit ras. Die eerste is aan komen 
lopen en hebben ze genoemd naar de hond uit de 
Lassie film. De naam is veranderd; het kijken van 
Lassie films doen ze ook niet meer. De kat die ze nu 
hebben is ooit aan komen lopen. Ze hebben deze een 
toepasselijke naam gegeven: ‘Anloop’. Samen met 
‘Anloop’ en ‘Lassie’ hebben Jos en Agnes het goed 
voor elkaar. De dieren verrijken hun leven.

Op naar de 1e klasse
Jos en Agnes gaan volgend jaar weer volledig 
achter de hoofdmacht staan. Jos en Agnes: “Iedere 
thuiswedstrijd staan wij achter de ploeg. Daar 
kunnen ze op rekenen. Een aantal uitwedstrijden die 
dichtbij zijn, zullen we ook gaan volgen. Handhaven 
is volgend jaar het doel en dat gaat lukken. Daar zijn 
we van overtuigd!”

Het zijn ouderen die nog graag kattenkwaad uithalen 
en anderen graag in de maling nemen. En dan onderwijl 
gefilmd worden met een verborgen camera. Hilarische tv 
levert het vaak op; Benidorm Bastards. Een zeer succesvol 
tv-programma inmiddels. Afgelopen weken werden in het 
geheim ook opnames gemaakt op ons eigen sportpark 
Den Elshof, die binnenkort uitgezonden zullen worden. 
Het schijnt nu al de meest luidruchtige aflevering te zijn 
geworden tot op heden. Evenals de Vlaamse versie wordt 
ook deze versie uiteraard ondertiteld. “We hebben op vele 
locaties in het land en in Benidorm gefilmd, maar deze 
mevrouw daar was geen letter van te verstaan en geen 
woord tussen te krijgen. En dan stond daar ook nog steeds 
een man met baard en een groene beugelfles achter te 
schreeuwen,” aldus regisseur P. Leeriezer. Hierbij de foto die 
onze fotograaf, ook in het geheim, schoot van de opnames.

‘Benidorm Bastards’ op Den Elshof
In ieder stadion heeft men intus-
sen wel luxe boxen voor sponso-
ren, waarin de ‘geldschieters’ hun 
gasten uit kunnen nodigen om 
zo voor hen een gezellig uitje te 
hebben, en ondertussen genieten 
van een leuke voetbalwedstrijd, 
en misschien zelfs wel zaken 
doen. Grol introduceerde onlangs 
een wel heel speciale VIP-BOX, 
namelijk voor mensen van de Zon-
nebloem, zoals hier te zien is. Het 
gaat hier om een pilot-project en 
wordt bekeken of het bij deze ene 
VIP-BOX blijft.    

VIP BOX voor de Zonnebloem
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De Vlag

Hoezo vroeger was alles beter? Onzin. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst! En bij onze s.v. Grol geldt: 
“Jong geleerd, is oud gedaan”. Onze bijna vijf en 
negentig jaar jonge club schrijft al bijna een eeuw 
lang geschiedenis in ons zo geliefde Grolle. Maar 
deze in een mensenleven gemeten hoog bejaarde 
heeft op 2 juni 2013 echt historie geschreven. Er is 
een prestatie van jewelste geleverd door de jonge 
ploeg onder leiding van de sympathieke Zieuwentse 
trainer Jos Heutinck. Het is natuurlijk ook een 
prachtig afscheidscadeau voor de vertrekkende leider 
Hennie Schovers. Schovers is Grolman in hart en 
nieren en daarnaast natuurlijk ook een legendarische 
Grollenaar die nu op een echt hoogtepunt  stopt. 
Wat een timing! Nu wil de Grolsupporter nog wel 
eens kritisch naar zijn eigen Vlaggenschip kijken. 
Hierbij wordt dan geroepen dat ze vroeger veel 
fanatieker en beter waren. Nou, heren van Grol 1, 
die criticasters hebben jullie nu definitief de mond 
gesnoerd, want er wordt voor het eerst in de Grol 
geschiedenis 1e klasse gespeeld. Werkelijk een klasse 
prestatie, waarvoor de vlag in top mag. Het geeft 
ook een boost aan het voetbalbedrijf s.v. Grol. Ik 
noem het bewust voetbalbedrijf. Als je ziet wat voor 
een prachtige accommodatie we hebben. Er ligt een 
voetbalcomplex om je vingers bij af te likken. Je kunt 

gerust stellen dat de club op tijd met de vernieuwing 
is meegegaan. Waar eerst nogal wat kritiek was om 
op het hoofdveld kunstgras aan te leggen, blijkt dat 
nu toch een meesterlijke zet te zijn geweest. Nu zie 
je dit kunstje ook nageaapt worden in een dorpje 
verderop. Nee, wat dat betreft hebben we bij Grol een 
vooruitziende blik. Het is natuurlijk niet niks om zo’n 
voetbalbedrijf te runnen. Zonder de vele vrijwilligers 
die onze club gelukkig rijk is, zou er niets mogelijk zijn. 
En vergeet ook niet de vele sponsoren die ondanks 
de economische crisis onze club trouw blijven. Voor 
beiden neem ik mij blauw witte pet diep af. Ik verbaas 
mij er dan ook regelmatig over hoe de hardwer-
kende voetbalvrijwilliger op kijkt tegen de betaald 
voetbalorganisaties. Deze organisaties blijven ondanks 
de crisis met geld strooien, alsof het geld tegen de 
plinten klotst. Ik vind het dan ook opmerkelijk dat de 
samenleving in het algemeen hier niet kritischer naar 
kijkt. Een ieder is verbolgen over de topsalarissen en 
bonussen in het bedrijfsleven en vindt dat het aan 
banden gelegd moet worden, maar in de voetbalsport 
vinden we het heel normaal dat er in de eredivisie een 
gemiddeld jaarsalaris wordt betaald van €283.000, 
- per jaar. Dat is een maandsalaris van ruim €23.500, 
- voor een werkweek die aanmerkelijk korter is dan 
40 uur. Dat is inclusief alle trainingen meegerekend. 

Salarissen die vaak niet in verhouding staan met de 
financiële situatie van de club. Deze betaald voetba-
lorganisaties kloppen dan ook regelmatig aan bij de 
lokale overheden voor steun. Ik vind het dan ook een 
goede zaak dat de Europese Commissie een onder-
zoek is gestart naar steun voor betaald voetbalclubs 
en op dit moment de clubs PSV, MVV, Den Bosch, 
Willem II en NEC op de korrel heeft. Ik vind het prima 
dat de gemeente een bijdrage levert aan de sport, 
maar dan wel aan de breedte sport en ook nog eens 
gericht op de jeugd. Om zo de jeugd aan het sporten 
te krijgen. Een gemeente moet zich verre houden van 
het financieren van een betaald voetbalorganisatie en 
zo indirect de topsalarissen van de betaald voetbal-
spelers subsidiëren. Wat dat betreft ben ik trots op het 
principe van onze s.v. Grol. Het moet een eer zijn om 
in het blauw en wit te mogen spelen en dat geldt voor 
de F-jeugd tot en met de hoofdmacht. Ach, en dat de 
jongens in de hoofdmacht riant beloond worden na 
afloop met ons eigen gerstenat dat is nu eenmaal ook 
Grol(sch) eigen. Proost, mijn zomer kan in ieder geval 
niet meer stuk. Ik wens u allen een fijne vakantie en 
tot in september langs de lijn bij onze eigen klasse 
eerste klas club.

De Vlaggenist 
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Autoverzekering

www.unive.nl/autoverzekering

Autoschade?
Dan bent u met all risk ook verzekerd als het uw eigen schuld is. En bij Univé is  
dat nog extra betaalbaar ook. Want Univé heeft nu de nieuwe All Risk Budget  
autoverzekering, speciaal voor de kleine portemonnee. Door onder andere te werken 
zonder winstoogmerk en slim om te gaan met schadeherstel, kunnen we de premie 
laag houden. Zo rijdt u zorgeloos én voordelig all risk – zelfs met een wat oudere auto! 

Houdt u graag grip op uw knip en wilt u toch dat alles goed geregeld is?  
Kijk op www.unive.nl/autoverzekering of kom langs bij één van onze 13 winkels.

Daar plukt ú de vruchten van!

All Risk Budget 
voor de kleine 
portemonnee

Grip op uw knip

088 - 3 300 300 (lokaal tarief)
oost@unive.nl

Univé Oost


