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VOORWOORD

Geachte lezer,

Het clubblad treft u iets later in de brievenbus dan normaliter de bedoeling is. We proberen ‘ in principe’ 
het clubblad elke laatste woensdag van het kwartaal te laten verschijnen. Over het algemeen lukt dit vrij 
aardig. Dit keer was het een bewuste keuze van de redactie om het clubblad pas te laten verschijnen na de 
Algemene Ledenvergadering, zodat we alles wat van belang is voor u als lid, sponsor, of relatie, u daarover 
nog te informeren. Bij voorbaat stond al vast dat deze ALV een heel bijzondere zou worden. Misschien wel met 
historische waarde, gezien de onderwerpen ‘Samenwerking/fusie s.v. Grol - s.v. Grolse Boys) en een aantal 
zaken aangaande onze accommodatie. Hierover in dit clubblad een uitgebreid verslag. Was u er niet bij dan 
krijgt u een redelijk beeld van hoe een en ander gepresenteerd werd en reacties vanuit de vergadering, en 
bent u misschien een volgende keer wel voldoende geprikkeld om een ledenvergadering bij te wonen waar 
deze onderwerpen weer aan bod komen. Er dienen binnen een niet al te lange tijd historische en verregaande 
besluiten genomen te worden. Niet het Hoofdbestuur bepaalt wat er gebeurt, maar u en wij als leden doen dat. 
Voorzitter Hans Scheinck was hier dan ook helder in. Maak gebruik van uw rechten als lid om zodoende met 
elkaar tot een verstandig besluit te komen waar we over decennia nog achter kunnen staan. 
Welke kant het op zal gaan? Ik durf het niet te voorspellen.

Ondertussen draait s.v. Grol gewoon op volle toeren door en beleven we er met zijn allen een prachtige 
vrijetijdsbesteding aan, zoals wij als redactieleden bij het maken van dit clubblad. Een prachtige job, in een zeer 
prettige  informele sfeer. Enthousiast? We kunnen altijd wel versterking gebruiken. Zeker nu Ivo Versteegen 
gestopt is met zijn activiteiten voor het clubblad. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet, 
en vooral de manier waarop. Altijd zeer betrokken en bevlogen. 

Na de vakantieperiode is het altijd weer lekker dat het balletje weer gaat rollen. Inmiddels zitten we al weer 
bijna midden in het seizoen. Het is weer fijn langs de lijn, en in ons sportcafé. Net als afgelopen edities zijn ons 
ook weer aantal ‘Grolmensen’, al dan niet lid, ontvallen. Frans ten Have, lid van de Woensdaggroep overleed 
na een ernstige ziekte, evenals Yvette te Veluwe, echtgenote van Jeroen te Veluwe. En wie de naam te Veluwe 
noemt, kan in één adem s.v. Grol noemen. Zeer triest, en zo kort na het overlijden van Laurens te Veluwe. Het 
raakte s.v. Grol dan ook weer in het hart. Ook Grolman Bennie Penterman overleed na een slopende ziekte, over 
hem verderop in dit clubblad meer. We wensen alle betrokkenen veel sterkte bij het verlies van hun dierbare en 
hopen dat zij kracht kunnen putten uit hetgeen zij die wegvielen aan herinneringen achterlaten. 

Om toch nog vrolijk en blij te eindigen in dit voorwoord, mag ik gerust stellen dat het wederom genieten 
geblazen is van wat Grol 1 doet in de 1e Klasse. Onlangs werd de eerste driepunter overtuigend binnengehaald 
tegen DVV. Het zal wellicht sprokkelen worden dit seizoen, maar het is aandoenlijk om te zien hoe ‘onze 
jongens’ zich inzetten om de naam Grol ook goed uit te dragen in deze ‘nieuwe omgeving’. Terecht zegt Jos 
Heutinck dat hij hoopt dat zijn team de kans krijgt te wennen om uit te komen op dit niveau. Als het team 
handhaving weet te bewerkstelligen heeft men, wat mij betreft, 
een prima prestatie geleverd. En dat gaat zeker lukken.  

Vooralsnog veel leesplezier met dit clubblad dat weer met veel plezier en toewijding gemaakt is door de 
redactieleden.
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“Het laatste rondje…..”
  Een monumentje voor……Paul Lensink

“Grol blif altied mien clubjen”

Door: Henri Walterbos

Op vrijdag 9 augustus biedt hij zelf uitkomst. “ ’T 
ende van ’t joar haal ik neet meer, dat wet ik wal.” Ik 
schrijf het op en bij het uittikken krijg ik er kippenvel 
van. Ongelofelijk, vreselijk, een vloek! En ondanks 
dat ik weet, en Paul ook, dat hij fouten gemaakt 
heeft, maar wie niet, is hij niet echt geboren voor het 
geluk…Zijn levenspad ging niet over rozen. Direct al 
een valse start. Zijn moeder overleed op zeer jonge 
leeftijd en zijn vader had het niet breed! Paul was een 
nakomeling in het gezin dat naast hem nog 4 zussen 
(Marian, Annie, Engelien en Annet) en 3 broers kende. 
René, Jos en Jan die onlangs plotseling overleed. Paul 
daarover; “Ze hebt d’n verkeerden epakt. Ze hebt zich 
vergist doar boaven. Ze hadden mi-j mott’n nemmen. 
Ik heb met disse zeekte gewoon onmundig pech ehad, 
zei d’n dokter tegen mien. T’ is neet anders,” zegt hij 
schouderophalend. 

Het laatste rondje…..
Paul komt deze vrijdagmorgen met Ben aangereden, 
en komt langzaam het sportpark opgelopen. De 
ziekte heeft de slopershamer al flink gehanteerd zie 
ik. De laatste keer dat hij op Den Elshof was, was met 
het Marveldtoernooi 2012. We geven elkaar een hand 
en nippen aan de koffie. Ook Ben en Tonnie Hartman 
zijn aangeschoven. Ik had bedacht Paul naar Den 
Elshof toe te halen voor een rondje over het complex, 
en dan herinneringen ophalen aan zijn jaren bij s.v. 
grol onder de lat. ‘Het laatste rondje,’ bedenk ik mij, 
een titel die helaas de lading dekt, en op meerdere 
manieren uitlegbaar is. Helemaal als hij later in het 
gesprek een biertje drinkt en zegt; ‘’T mek no toch neet 
meer oet woar ik an dood goa.” Confronterend, maar 
geen speld tussen te krijgen!

Schoolvoetbal
Ik wilde dat Toon dit ‘ererondje’ zou leiden. Als 
‘bewoner’ van Den Elshof, maar ook omdat hij een 
belangrijke rol heeft gespeeld in het feit dat Paul bij 
Grol kwam voetballen. “Klopt,” zegt Paul. “Ik keepte in 
het schoolelftal van Zwolle en dat ging goed blijkbaar. 
Ik kwam een keer thuis van school toen mijn vader 
zei ‘Ie bunt op voetbal no.’ Ik was dolblij. Ik wilde er 
altijd al wel bij, maar mijn vader had geen geld.” “Paul 
was een geweldig goede keeper, had ik gezien met 
schoolvoetbal,” vertelt Toon zijn relaas. “Die moest 
bij ons komen voetballen, ondanks dat ik met André 
Draaijer een goede keeper in de aspiranten had, maar 
Paul was gewoon toen al een klasse beter,” weet Toon 
nog. “Ik ben toen een keer naar vader Lensink wezen 
praten en toen hebben we het geregeld.” Paul weet 
niet wat er allemaal geregeld is, ook later niet toen hij 
een trainingspak nodig had. “We gingen op voetbal-
kamp en ik had geen trainingspak. Dat heeft Tonnie 
Rave met mij nog gekocht bij Duthler in Varsseveld, 
maar wie het betaald heeft weet ik niet.” Wel weet 
Paul zich ineens te herinneren dat vader Lensink Toon 
nog wel een boodschap meegegeven had toen hij zijn 
goedkeuring had gegeven. “Hee zei, a’j d’r moar veur 
zorgt dat hee neet in de kroeg terechte kump. Ie hebt d’r 

4 oe neet an eholl’n Toon,” lacht Paul met grote zelfspot. 
Toon bevestigt de woorden. 

‘Knappen’ 
Dan vraag ik Paul waarom hij eigenlijk zonder dat hij 
‘op voetbal’ zat, keeper is geworden. “Ik voetbalde 
thuis met mijn broer Jos en de buurjongens Stef 
Kroekenstoel en Aloys te Braake. Ik mocht alleen maar 
meedoen als ik in de goal ging staan. Dat ging gru-
welijk hard. Dee waren an’t knappen, van twee meter 
soms,” lacht hij voorzichtig, overgaand in hoesten dat 
hem enige moeite kost te stoppen. 

Toch geeft Paul hoog op over zijn ‘ontdekker’. “Toon 
heeft me altijd vreselijk afgebeuld, maar ik heb veel 
van hem geleerd. Toon heeft me ook leren meevoet-
ballen en het hele team op buitenspel leren spelen. 
Dat liep geweldig. De tegenstanders trapten er wel 
vijftig keer in per wedstrijd,” weet hij nog. Zijn debuut-
jaar werd ‘Aspiranten A’, zoals het team decennia later 
nog steeds genoemd wordt, ongeslagen kampioen. 
Ze haalden zelfs de krant met hun prestaties( zie 
krantenknipsel). Enkele van zijn medespelers kan hij 
zich nog herinneren. “Ik wet dat Robert van Schaijk 
altied op de grond spoj, dat Peter Hulsink ontzettend in-
telligent was, dat Joost Adema heel rap was. Eric Baten 
was d’n enigen wee d’r nog weer boaven oet stok. Den 
was onmundig good. Eigenlijk kenden ik alleen Frans 
Heming moar, van schole.” Iets wat hij ook nog weet 
was dat Toon altijd zei; “Ie mag van iederene verlezen, 
moar nooit van Longa.” Ben lacht, en Toon knikt. “Joa, 
joa, klopt.” 

Gelderse selectie
Het was de bedoeling dat het talententeam samen 
met de toenmalige coaches (naast Toon ook nog Jan 
Blankenborg) gezamenlijk de overstap zou maken 
naar de C-klasse, maar dit werd door het toenmalige 
jeugdbestuur tegen gehouden. Paul zijn kwaliteiten 
bleven ook de KNVB niet onopgemerkt. Meerdere 
keren werd hij in de C- en B-klasse opgeroepen voor 
de Gelderse selectie, al weet hij er niet veel meer van. 
“Ik wet nog dat Robbie Kelderman van De Graafschap 
d’r in zat, en Jerry Cooke.” Hij kwam in de C-klasse 
onder Hemmie Oolthuis te spelen, later gevolgd 
door Jan Froeling in de B-klasse en Jan Kolkman in 
de A-klasse. Uit zijn-C-jaren weet hij niet veel meer. 
“Jan Froeling heb ik goede herinneringen aan, en met 
Jan Kolkman kon ik erg goed opschieten. Met Hans 
Scheinck van A-1 toen niet. Bij hem ben ik al eens boos 
weg gelopen.”

Tussendoor komt Annelies aan en vraagt aan Paul hoe 
het met hem gaat. “Noar omstandigheden geet ’t good. 
A’k ow zee is mien’n helen dag weer good.” Annelies 
lacht. “He’j nog wark?,” vraagt ze geïnteresseerd. “Ie 
meent toch neet dat ik zo nog goa solliciteren, of wal.” 
Iedereen lacht. Het is Paul ten voeten uit. Zijn humor 
was ongekend, al besef ik me ook dat het vaak een 
masker voor hem moet zijn geweest. “Ik wil dat ze 
mi-j ok zo herinnert. Mien humor, en dat ik joviaal was, 
toch?,” vraagt hij bijna om een bevestiging vragend. 
Ja Paul, joviaal was je. Hij kon geen café of bar binnen 

komen of zijn eerste woorden waren; “Doo d’r effen 
ene in.” 

‘Hier ma’j trots op wèhn’
Midden in het gesprek stelt Toon voor het gesprek te 
vervolgen al lopend over het complex. De als nieuw 
gerenoveerde kleedkamers 1 en 2, het wedstrijdsecre-
tariaat, de materiaalruimte, de werkplaats voor de 
Woensdaggroep, en de medische ruimte. “Goh, wat ne 
veuroetgang. Dee medische ruumte, ach du Liebe, doar 
mos ie vrogger toch helemoel neet an denken, moar ie 
hebt ’t hier prachtig veur mekare jongens. Doar ma’j 
trots op wèhn. Hier könt d’r moar weinig an tippen.” 
Als ik hem vraag of er nog een bepaald doel is waar hij 
herinneringen aan heeft weet hij het direct. “Op het 
hoofdveld,” en hij wijst naar het doel dat het dichtst 
tegen veld 1 aan staat. We lopen er naar toe. Met 
grote precisie beschrijft hij een spelsituatie. “Ik keepte 
in Grol 2 en was net terug van een knieblessure. We 
speelden tegen Reünie, dat kampioenskandidaat was. 
Links naast het strafschopgebied een vrije trap. Ik 
stel een muurtje op en verwacht een voorzet. Maar 
Felix de Vries, die toen nog bij Reünie speelde, schoot 
ineens in de korte bovenhoek. Met een reflex hield ik 
de bal tegen, terwijl iedereen de goal al telde. Dat was 
geweldig. Heb ik veel complimenten voor gehad. Het 
was gewoon zo speciaal omdat ik terug kwam van 
een blessure.”  

Velen die Paul ooit hebben zien spelen zullen hem 
herinneren als een fantastische keeper. Bijna onpas-
seerbaar. Maar hij hield ook van een biertje. En dat 
wrong nog wel eens. “Tja, ik wet ‘t,” zegt Paul. “Ik ben 
in de tijd van Bertus Mensert als hoofdtrainer enkele 
malen ingevallen voor Fut (Tonnie Vaarwerk, HW). Die 
moest bij een achterstand wel eens in de spits, en dan 
moest ik keepen. Ik zat daarna in de 1e selectie onder 
trainer Chris te Winkel, die op een gegeven moment 
doorhad dat ik na mijn werk bij de Grolsch een biertje 
dronk, terwijl ik ’s avonds moest trainen. Toen heeft 
hij me uit de selectie gezet. Daar had ie op zich gelijk 
in, maar ik heb hem daarna ook wel eens geholpen Begin augustus ontvang ik een sms van Ben 

Meuleman; ‘Wil jij meewerken aan een laatste 
wens voor Paul Lensink?’. Dat is heel even 
slikken. Ik weet dat hij ernstig ziek is en door 
de medische wereld ‘opgegeven’ is en zijn 
einde nadert. Tenminste, van horen zeggen. 
Mijn antwoord; ‘Als het iets is wat binnen mijn 
mogelijkheden ligt dan wil ik dat zeker doen.’ 
Wederom een antwoord van Ben; ‘Zeker jij 
kunt dat.’ Ik voel druk en bel hem eind van de 
dag op. Ben wordt emotioneel en ik besluit 
naar hem toe te gaan. Daar zitten we dan, en 

hebben het over Paul, vroeger alle 3 deeluitma-
kend van onze ‘vriendengroep’ van toen. Heel 
veel hebben we samen meegemaakt, leuke en 
minder leuke dingen. Dan hoor ik wat de wens 
van Paul is. “Paul heeft me gebeld nadat ik 
hem een paar dagen geleden gesproken heb. 
Hij zou zo graag een keer in het clubblad willen 
staan.” Het overvalt me, maar direct ook iets 
van; Het is voor mij geen vraag of ik het ga 
doen, maar meer van hoe? Paul heeft genoeg 
te melden weet ik. Misschien is Paul wel de 
allerbeste en meest getalenteerde keeper die 

Grol ooit had, maar is het ergens mis gegaan. 
Ik zeg toe maar laat het even bezinken. Het 
is nogal wat. Bizar. Ik wil ook niet te lang 
wachten, want ja, je weet het nooit hoe die 
vreselijke ziekte tekeer blijft gaan. Ook weet 
ik niet of Paul het clubblad wel onder ogen zal 
krijgen. Is midden oktober reëel? Welke vorm 
geef ik het? Alom vragen, maar ik ga het doen, 
dat monumentje verdient hij gewoon, en nu 
ik het aan het uitwerken ben weet ik nog niet 
welke kant ik het op laat gaan; want hoe lang 
is hij nog onder ons? 
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nog. Op mijn 
verjaardag 3 
oktober nota-
bene. Ik mocht 
hem niet, maar 
het was wel een 
goede trainer. 
Ik had met Grol 
4 net gespeeld en 
net een bak bier 
voor mijn verjaar-
dag in gedaan. Net 
toen ik een flesje bier wilde openen kwam te Winkel 
bij me dat ik als reservekeeper mee moest met Grol 
1. Als ik niet mee zou gaan zou hij er voor zorgen dat 
ik voor de hele Grol geschorst zou worden. Heb ik de 
hele dag opgeofferd, en nog geen dankjewel gehad. 
En dinsdag werd me gezegd dat ik helemaal niet meer 
nodig was. Ook dat ik een keer 3 wedstrijden op een 
dag keepte. Maakte ik in de laatste wedstrijd vanwege 
vermoeidheid een foutje, hoorde mijn toenmalige 
vriendin aan de kant; den Lensink kan ok neet meer 
keepen! Dat heeft me allemaal veel pijn gedaan.” In 
zijn ogen wellen tranen op. Hij ging vervolgens naar 

Grolse Boys omdat hij het even helemaal gehad had 
met Grol, zoals hij zelf zegt. Maar oude liefde roest 
niet. Hij keerde terug naar Grol. “Grol blif altied mien 
clubjen. Ne geweldige vereniging.”

Piet Schrijvers
Weet hij eigenlijk zelf wel hoe goed hij daadwerkelijk 
ooit was, vraag ik. “Ik wet wal dat ik good was, moar ik 

poch neet graag. En 
iedere keeper hef ziene eigen kwaliteiten. 
Ik was klein, dat was een noadeel, moar 
de tegenstanders waren bange veur 
mi-j. Zowel op de lijn als in de 16-meter 
ging het good, en as ik d’r uut kwam, 
nou, dan kwam ik d’r uut, zoas Piet 
Schrijvers, mien grote veurbeeld.” 
Hoe kijkt hij naar de keeper 
van tegenwoordig? Paul: 
“Het valt me op dat ze vaker 
stompen dan proberen een 
bal klemvast te pakken. Als 

ik sommige keepers zie dan 
zie ik dat ze zich vaak met het 

verkeerde been afzetten, en niet meer languit gaan.”

Als het gesprek langzaam maar zeker ten einde 
loopt zegt Paul genoten te hebben van deze paar 
uurtjes en keert hij huiswaarts. “Ik heb völle steun 
en hulp van familie en geniet nog zovöl ik kan, en dan 
zee ik wal. Ik las nog ne mooien spreuk; Leef alsof ge 
100 kunt worden, maar morgen kunt sterven. En ’t Is 
net as wat Bassie zegt;’ Altijd blijven lachen’. Moar ik 
bun wal bli-j dat ik no elken dag de ogen nog los doo.” 

Paul en zijn naaste familie hebben bovenstaand verhaal gelezen en konden zich geheel in de inhoud vinden. Natuurlijk 
zeer confronterend. Paul was naast hevig geëmotioneerd, dankbaar, bijzonder ‘blij’ met het verhaal en dat zijn laatste 
wens hiermee vervuld is. Hij heeft het vervolgens vlak daarna overhandigd gekregen zoals het er in het clubblad uit 
zou komen te zien. Zoals u het nu voor u heeft. Hij vond het prachtig! “Ie bunt mooi op tied, want ‘t duurt neet lange 
meer,” zei hij met een trieste blik in de ogen, en een diepe zucht. Zien toestand ging zienderogen hard achteruit. Enkele 
dagen later overleed Paul toch nog redelijk onverwacht, op maandag 2 september. Hij werd 51 jaar!
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Voorzitter Hans Scheinck sprak voorafgaande 
aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
maandag 7 oktober over een mogelijk histori-
sche ALV en dat het wel eens een latertje kon 
gaan worden gezien de agenda. Hij kreeg gelijk. 
Het werd een latertje. Of de avond historische 
waarde heeft moet nog blijken. Er werden geen 
knopen doorgehakt naar aanleiding van ‘het 
Stappenplan’ richting een fusie tussen s.v. Grol 
en Grolse Boys, maar het werd wederom duide-
lijk, als in een eerdere weg naar een fusie toe, 
dat er nog niet zo heel veel veranderd is als het 
gaat om ‘gevoeligheden’. Het was vooraf wel 
duidelijk dat er nieuws zou komen, maar als het 
stappenplan dan uiteindelijk zichtbaar wordt, 
de consequenties en gevolgen voor bepaalde 
groepen leden zelfs al snel vorm zouden moeten 
gaan krijgen, dan is het toch ineens heel andere 
koek en wordt er nog eens duidelijk achter vele 
‘Grol-oren’ gekrabt. 

Door: Henri Walterbos

Hieronder het stappenplan, zoals het door beide 
verenigingen samen is opgesteld en in beider leden-
vergaderingen in dezelfde vorm voorlag. Vijf keer is de 
groep die een en ander vorm gaf bij elkaar geweest, 
met vertegenwoordigers uit beide besturen, alvorens 
met onderstaand stappenplan te komen. 

Redenen voor een fusie:
- De verdergaande vergrijzing van de Achterhoek 

zal leiden tot een verwachte krimp van ca. 25% in 
jeugdleden

- Eén grotere en daardoor sterkere voetbalclub in 
Groenlo, die zich qua aantal spelende leden kan 
meten met (fusie)clubs in de regio

- Combineren kader en leden
- Bijscholing van kader is efficiënter bij een grotere 

vereniging
- Combineren financiële inkomsten (sponsoring en 

subsidies) en op één sportcomplex is het gemak-
kelijker om alle voorzieningen (o.a. sport-medisch) te 
combineren.

Uitgangspunten fusie:
Onderstaande uitgangspunten zijn door beide vereni-
gingen aangegeven en als bespreekbaar bevonden: 
- Nieuwe statuten 
- Nieuwe en neutrale naam voor fusieclub 
- Nieuwe clubkleuren 
- In 2019 of z.s.m. na 2019 naar 1 accommodatie, 
 en wel die van de s.v. Grol 
- Oprichtingsdatum van de oudste vereniging 
 wordt meegenomen
- Anciënniteitsjaren van Grolse Boys-leden blijven 

behouden
- Histories van beide verenigingen worden 
 meegenomen
- Bezittingen van beide verenigingen gaan mee 
 naar de nieuwe vereniging
- Nieuwe besturen en commissies worden 
 samengesteld uit leden van beide verenigingen

Stappenplan 2013-2019:
- Algemene ledenvergaderingen Grolse Boys en Grol 

in 2013 (besluitvorming over de samenwerkingsfase 
2013-2016 met de stappen 2. t/m 7.) 

- Vanaf 2013 - 2014 : samen organiseren van nevenac-
tiviteiten jeugd (winterprogramma, schoolvoetbal, 
bingo, paaseieren zoeken e.d.) 

- Vanaf 2013-2014 : samen organiseren van kaderoplei-
dingen (jeugdvoetbal, seniorenvoetbal, besturen en 
commissies)

- Vanaf 2014-2015: samen organiseren van voetbal-
activiteiten 

 (woensdagavond competitie pupillen, toernooien)
- Vanaf 2014-2015: samenvoegen van de beide junio-

renafdelingen 
 (gezamenlijke naam Grol-Grolse Boys; sportpark den 

Elshof) 
- Vanaf 2014-2015: samenvoegen van beide zaterdagaf-

delingen (gezamenlijke naam recreatieve elftallen 
Grolse Boys-Grol; sportpark het Wilgenpark; eerste 
prestatie-elftal blijft Grolse Boys 1 heten)

- Vanaf 2015-2016: samenvoegen van beide pupil-
lenafdelingen (gezamenlijke naam Grol-Grolse Boys; 
sportpark den Elshof) 

- Algemene ledenvergaderingen Grolse Boys en Grol in 
2016 (besluitvorming over start van het 

 fusieproces)
- Vanaf 2016-2017: starten met de fusiecommissie en 

de fusie-werkgroepen (naamgeving, clubkleuren, 
organisatie, juridische zaken, financiën, accom-
modatie, technische voetbalzaken, sponsoring, 
vrijwilligers- en kaderbeleid, nevenactiviteiten, 
communicatie) 

Algemene Ledenvergadering s.v. Grol , 7 oktober 2013

Leden nog niet klaar voor fusie 
met Grolse Boys



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
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- Viering van het 70-jarig bestaan van s.v. Grolse 

Boys en het 100-jarig bestaan van s.v. Grol in maart 
respectievelijk september van het jaar 2018 

- Algemene ledenvergaderingen Grolse Boys en Grol in 
1e kwartaal 2019 (officieel fusiebesluit)

- Vanaf 2019-2020 : start van de nieuwe fusieclub op 
de accommodatie van sportpark Den Elshof

‘Zaakjes goed voor elkaar’
Geen gemakkelijk kost. De aanwezige leden bleken 
over het algemeen niet direct tegen een mogelijke 
fusie of samengaan, maar degenen die duidelijk 
voorstander waren, en dat ook zo uitspraken, 
vormden een kleine minderheid zo leek het. Enkelen 
spraken er zelfs van dat een fusie ‘onontkoombaar’ 
is. Maar of dit echt wel zo is, vroegen enkele leden 
zich naderhand weer hardop af. Ze betwijfelden het. 
Hoe meer het gezegd werd, hoe meer werd het door 
anderen weer in twijfel getrokken. “Wij hebben de 
zaakjes goed voor elkaar. Waarom zouden wij alles op 
moeten doeken om tot een fusie te komen? De leden 
van Grolse Boys zijn op termijn als Grolse Boys vanzelf 
ophoudt te bestaan van harte welkom bij s.v. Grol, als 
volwaardige clubleden,” was zo’n reactie. Tja, weer 
anderen vonden dat als er een fusie moet komen, dit 
eerder vorm moet krijgen dan na 2018 als Grol haar 
eeuwfeest viert, en Grolse Boys haar 70-jarig bestaan. 
Zij vinden dat het jubileum, al is het een 100-jarig 
bestaan, niet heilig moet zijn hierin.

 ‘Eisen’

Vele geluiden waren hoorbaar, zoals reeds verwacht. 
Een geluid dat overheerste was dat dat s.v. Grol toch 
wel iets meer mag ‘eisen’ dan Grolse Boys, mocht 
een fusie doorgang vinden. Het kan en mag niet zo 
zijn dat een fusie van beide verenigingen op basis 
van gelijkwaardigheid plaats gaat vinden, gezien 
de verhoudingen in ledenaantallen alleen al, met 
alle respect voor Grolse Boys. Grol telt 1296 leden 
inclusief donateurs, Grolse Boys daarentegen 196 
leden, exclusief steunende leden. De groep ‘senioren 
zaterdagvoetballers’ was in grote getale aanwezig 

om haar bezwaren kenbaar naar aanleiding van het 
plan dat voorligt. Bas Huijskes sprak namens de 
zaterdagvoetballers, die verzocht werden in het stap-
penplan hun thuiswedstrijden vanaf zeer binnenkort 
al op sportpark ‘Het Wilgenpark’ van Grolse Boys te 
spelen. “Meerdere spelers van ons zijn als jeugdleider 
actief, dus is dat lastig. Daarnaast voetballen velen 
van ons al vanaf de F-jeugd bij Grol. We hebben een 
binding met de club, onze sociale contacten liggen 
op Den Elshof, dat we dan gaan verliezen. En willen 
voorafgaande aan onze wedstrijd graag A1 of B1 zien 
spelen. Daarnaast spelen we liever op kunstgras. Als 
we naar het Wilgenpark toe moeten zullen de meeste 
jongens van de teams zich bedanken voor Grol.”

Ook vanuit de vergadering kwamen opmerkingen, 
van betrokken leden. Leo Garstenveld: “Grol levert in 
dit stappenplan veel te veel in. Wat mij betreft zijn ‘de 
boys’ welkom, maar een fusieclub zie ik niet zitten.” 

Stan Raben deed een beroep op de Grol-leden niet op 
sentimenten te letten. “We moeten niet principieel 
zijn. Een fusie is onvermijdelijk,” zo sprak hij. “We doen 
het voor de jeugd van Groenlo en niet voor s.v. Grol.”

Michel Hoffman: “Als 45+ team hebben we zeer goede 
contacten met de jongens van de Boys, dus daar ligt 
het niet aan. Ik ben voor samenwerking, maar een 
fusie weet ik niet. We moeten in ieder geval nog weer 
eens kritisch kijken naar onze wedstrijdkleding die na 
dit seizoen in zijn geheel vervangen wordt. Het zou 
zonde zijn dat we die tenues niet meer lang kunnen 
dragen.”

Vervolgens was het oud-voorzitter Theo Huijskes 
die van zijn hart geen moordkuil maakte. “Grol heeft 
altijd alles over voor een ander, maar we mogen ook 
wel een keer aan ons zelf denken. Gaan we niet te 
ver, en niet te snel?,” vroeg hij zich ‘en publique’ af. 
“De periode van zes jaar heeft enorm veel valkuilen. 
Daarbij kan ik me niet voorstellen dat er in een nieuwe 
verenigingsnaam niet de letters G R O L zullen staan 
en dat er geen blauw meer zichtbaar zal zijn in een 
mogelijk nieuw shirt. Laten we s.v. Grol blijven, ook 
in ons hart.” Hij stelde een schorsing voor die zeer 
nuttig bleek. Er kon zo onderling even van gedachten 
gewisseld worden.

Hans Scheinck zegde de insprekers toe alle informatie 
mee terug te nemen naar de commissie, en zei 
met name jongens van de zaterdagafdeling toe het 
voorstel hen op het Wilgenpark hun thuiswedstrijden 
af te laten werken nog weer eens stevig ter discussie 

te stellen. “We moeten echter wel oppassen dat 
een mogelijke fusie niet stuk gaat lopen op een 
nieuwe naam en de nieuwe clubkleuren. Daar zijn 
al veel fusies op stuk gelopen. We gaan met jullie 
goedvinden voorzichtig verder, koppelen het verloop 
van deze ALV terug en komen naar de leden terug als 
er nieuws te melden is.”

Hoe leven de ‘fusieplannen’ bij Grolse Boys?
Op dezelfde avond dat de leden van s.v. Grol zich 
uit konden spreken over een mogelijke fusie tussen 
s.v. Grol en s.v. Grolse Boys, en de weg daar naar 
toe, konden ook de leden van Grolse Boys kennis 
nemen van hetgeen ‘de projectgroep’ bedacht had 
om aan beide ledenvergaderingen te presenteren, en 
vervolgens daar hun reactie op te geven. 

Grol-voorzitter Hans Scheinck heeft een dag na de 
ALV bij s.v. Grol contact opgenomen met ‘het andere 
kamp’ om de leden van s.v. Grol in het eigen clubblad 
op de hoogte brengen van hetgeen er leeft bij Grolse 
Boys. Onderstaand zijn berichtgeving:
“Ook bij de Grolse Boys lag dit voorstel nog steeds 
gevoelig. Het Stappenplan naar 2019 werd ook door 
die ledenvergadering niet in deze vorm geaccep-
teerd. Bij Grolse Boys vond men het traject te lang 
duren, van 2013 tot 2019. Ook stelde de vergadering 
vragen over de voordelen van beide kanten. Beide 
voorzitters concludeerden na de beide ledenvergade-
ringen “dat ze het onderwerp als beide verenigingen 
nog niet in de verstandsfase gekregen hadden ; er 
zit nog steeds teveel emotie in, van beide kanten”. 
De gezamenlijke projectgroep “Samenwerking/Fusie 
”bestaande uit bestuurders van beide verenigingen 
zal nu gaan bespreken hoe ze met de uitkomsten 
van beide ledenvergaderingen verder kunnen. Want 
beide ledenvergaderingen hebben het proces ook 
niet stopgezet.”

Grol gezond
Vanzelfsprekend waren de meeste aanwezigen 
gekomen voor bovenstaande, maar het ‘voetbal-
bedrijf Grol’, want dat is het bijna, had veel meer 
te melden nog. De financiën zagen er goed uit, een 
groot compliment aan het gehele bestuur, maar 
aan penningmeester Hans van Halm met name. De 
kascommissie sprak bij monde van Jos Penterman 
van een ‘zeer betrouwbaar financieel beleid,’ waar-
van akte. In het jaarverslag liet secretaris Tonnie 
Zieverink in vogelvlucht nog even een aantal zaken 
de revue passeren, waarbij de promotie van Grol 1 
naar de 1e klasse wederom een historisch moment in 
de geschiedenis van s.v. Grol. 

Bas Huijskes

Sportpark “Het Wilgenpark”
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Herverkiezingen
Tijdens het puntje ‘Bestuursverkiezingen’ werden 
Marco Frank en Hans Scheinck wederom benoemd 
voor een nieuwe periode. De beslissing van Marco 
en Hans om door te gaan duurde voor beiden echter 
langer dan de voorgaande zin. “We hebben beide naar 
onze en elkaars functie, en de daar bij behorende 
taken gekeken, en daarbij een stukje zelfreflectie 
toegepast. Daarbij ook wat onze goede en misschien 
ook mindere kanten zijn. Dat was nuttig, en hebben 
we beiden besloten door te gaan, tenminste als u dat 
als leden wilt,” stelde Hans Scheinck. Het applaus dat 
volgde zei genoeg.
Speerpunten Hoofdbestuur 2012-2014

Het Hoofdbestuur deed ook kont van de stand 
van zaken omtrent het ‘plan de campagne’ dat 
tijdens de ALV van oktober 2012 gepresenteerd 
werd. Enkele hoofdthema’s hieronder. 

Accommodatie: Renovatie kleedkamers 1 en 2 
(inmiddels gereed), uitbreiding met 2 kleedkamers 
(vergunning binnen), nieuwe entree sportpark 
(vergunning binnen), renovatie dak tribune ( gereed), 
inrichten wedstrijdsecretariaat (gereed), oprichting 
Parkdienst (gereed), herinrichting en grondtransac-
tie veld 2 (transactie staat gepland), herinrichting 
fietsenstalling en routering (in voorbereiding), ruil 
structurele opstallensubsidie gemeente voor eenmalig 
investeringsbedrag (gerealiseerd).

Technisch beleid: Door-ontwikkeling Commissie 
Opleiding Vorming (COV) (op schema), mentaliteits-
verbetering spelers selectie-teams (nieuw toegevoegd 
en opgestart), intensiveren keepers-opleiding (nieuw 
toegevoegd en op schema), verhoging kwaliteit 
trainingen tweede selecties (nieuw, op schema) en het 
winelement moet ‘terugkeren’.

Vrijwilligersbeleid: Uitvoering vrijwilligersbeleid 
door vrijwilligerscoördinator (eind op weg), herstart 
verenigingsbureau (gerealiseerd), functioneren van 
beheerteam Den Elshof (gerealiseerd), waardering van 
vrijwilligers (eind op weg), invoering zuilenstructuur 
met vrijwilligersbestand (in kaart brengen ‘wie waar 
bijhoort’ en onder valt, is eind op weg). 

Financiële positie: Jaarlijkse actie ten behoeve van 
genereren extra gelden (afspraken gemaakt), evaluatie 
van het contributiebeleid (evaluatie gedaan, nieuwe 
opzet weer gewijzigd/vrijwilligersovereenkomst 
verplicht/keuze uit mogelijkheden betreffende 
lidmaatschap en contributie).

Sponsorcommissie: Brochure ontwikkeld sponsormo-
gelijkheden, verlenging contract hoofdsponsor jeugd 
Rabobank Noord Oost Achterhoek voor 4 jaar, nieuwe 
hoofdsponsor Pfeifer Heavy Machinery met ingang 
2014-2015, 11 nieuwe sponsoren (reclameborden, 
kleding, financieel). Speerpunten zijn het aantrekken 
nieuwe sponsoren, sponsormogelijkheden uitbreiden, 
sponsorbundels en persoonlijke sponsoring.

Communicatiezaken: Twitter en Facebook succesvol 
geïntroduceerd, nieuwe look wedstrijdprogramma, 
afronding ‘narrow casting’ in clubhuis, nieuwe 
website eind 2013, digitale projectomgeving (pilot bij 
Marveldtoernooi), opzetten digitaal foto-archief en 
historisch archief.

Bestuur- en verenigingszaken: Nieuw huishoudelijk 
reglement (gerealiseerd), nieuwe statuten (gereali-
seerd), vorming van een jubileumfonds (gerealiseerd), 
maken van een jubileumdocument (in voorbereiding), 
vervanging beleidsplan door ‘Handboek s.v. Grol’ (ge-
realiseerd), samenwerking met s.v. Grolse Boys (fusie 
gezamenlijk in voorbereiding genomen).

Accommodatie

Ook over de accommodatie ligt een plan van aanpak 
voor, met grote wijzigingen, in vergelijking met het 
complex anno 2013. “Het hoofdbestuur denkt al enige 
tijd na over de toekomst van de accommodatie op 
sportpark Den Elshof. Er komt een flinke bevolkings-
krimp in de Achterhoek aan en dat gaan wij als s.v. 
Grol ook merken. Het aantal jeugdleden zal met 
25% tot 30% afnemen en het aantal teams dus ook,” 
aldus het Hoofdbestuur. “Hebben we dan niet teveel 
velden en kleedkamers over enige jaren? Kunnen we 
het allemaal nog betalen? Kleedkamers teveel zullen 
we niet hebben want kunstgrasvelden vragen meer 
kleedkamers dan gemiddeld omdat er snel achter 
elkaar gespeeld kan worden en dat onbeperkt. Een 
kunstgrasveld hoef je niet te “sparen”. Het aantal 
velden is een ander verhaal. We merken nu al dat we 
eigenlijk met ons 2½ kunstgrasveld één natuurgras-
veld over hebben. Dat leidde na enige tijd tot de 
vraag of we niet een geheel duurzaam en compact 
sportpark zouden moeten willen in de vorm van vier 
kunstgrasvelden. Een verdere analyse van het gebruik 
van het sportpark wees uit dat we dan het best kun-
nen kiezen voor de compacte eenheid van de volgende 
velden: hoofdveld, veld 1, veld 2 en Marveldveld. Het 
Marveldveld zou dan wel een volwaardig speelveld 

moeten kunnen worden. Dat is intussen uitgezocht. 
Daaruit blijkt dat het een volwaardig speelveld kan 
worden mits Marveld Recreatie daaraan wil meewer-
ken. De huidige halve Marveld Arena kan dus een hele 
Marveld Arena worden. Ook het huidige veld 2, het 
zogenaamde oude trainingsveld, kan een volwaardig 
veld worden, geschikt voor alle wedstrijden behalve 
voor de selectieteams.” Vervolgens werd er met buur-
man Marveld Recreatie gesproken. Onder voorwaar-
den bleek Marveld Recreatie bereid de gronden van de 
velden 3 en 4 (“bovenop”) aan te kopen. De oefenhoek 
kan bij de s.v. Grol blijven zodat er nog een “evenemen-
tenhoek” overblijft. De belangrijkste voorwaarde voor 
Marveld Recreatie is natuurlijk dat de gemeente Oost 
Gelre bereid is de bestemming Sport om te zetten in 
Recreatie. Dat is nog onzeker. 

Er was aan het begin nog een onzekere factor. Als de 
samenwerking met Grolse Boys doorzet en er meer 
teams op Den Elshof moeten gaan spelen, zijn dan 
vier kunstgrasvelden voldoende? Ook die doorreke-
ning is gemaakt en het resultaat is dat dit met vier 
kunstgrasvelden kan worden opgevangen en over tien 
jaar misschien wel met drie. 

Toen de volgende vraag. Kan Grol 2 extra kunstgras-
velden betalen? “Uit de gesprekken met Marveld 
Recreatie bleek dat we met de opbrengst van veld 3 
en 4 in ieder geval één extra kunstgrasveld geheel of 
nagenoeg geheel kunnen betalen. Daarnaast wilde 
Marveld Recreatie meewerken aan het omzetten naar 
een volwaardig speelveld van het Marveldveld. De 
grond van dit veld blijft dan in eigendom van Marveld 
Recreatie maar kan door de s.v. Grol voor langere 
tijd in erfpacht worden verkregen tegen € 1,- per jaar. 
De s.v. Grol moet wel zelf zorgen voor de aanleg en 
het onderhoud. En voor die aanleg is nog geen geld, 
oftewel de financiering is nog lang niet rond. Dat is 
nog een knelpunt in onze gedachtegang. Mogelijkhe-
den hiervoor zijn we nog aan het verkennen. Marveld 
Recreatie is bereid tot erfpachtperioden van telkens 10 
jaar zodat we in de toekomst telkens kunnen afwegen 

Bestuursleden Tonnie Zieverink en Peter Harbers tijdens de ALV.
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De Driehoek
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Bel voor een vrijblijvende offerte:   0544-463155

Industrieweg 9b   7141 DD    Groenlo

14Tekkels of we dat veld nog nodig hebben. We bouwen dus 
hiermee flexibiliteit in. Want minder leden betekent 
minder inkomsten en dan is het goed dat je de kosten 
van de accommodatie ook kunt beïnvloeden. En we 
houden hoe dan ook een compacte accommodatie 
met nog steeds veel uitstraling.” 

Samen met de K.N.V.B. heeft s.v. Grol globaal uitge-
zocht hoe zich het aantal actieve leden de komende 
30 jaar zal ontwikkelen. Grol is van mening dat het 
overzicht te optimistisch is. Het wegtrekken van 
vooral jong, hoger opgeleiden uit de Achterhoek naar 
de grote steden is bijvoorbeeld niet in de cijfers van de 
K.N.V.B. betrokken. 

De ontwikkeling van het aantal spelende leden 
binnen de s.v. Grol (bron K.N.V.B. , gecorrigeerd door 
de s.v. Grol voor actieve, niet-spelende leden) 

2014  -  800 
2020  -  700 
2030  -  650 
2040  -  650 

(Het aantal spelende leden in 2014 bedraagt bij de v.v. 
Grolse Boys 190. Het samenvoegen van de spelende 
leden van beide verenigingen zal niet betekenen dat er 
12 extra teams (190 leden gedeeld door 15 per team) bij 
komen). Dat zullen er veel minder zijn. 

 Denkrichting Accommodatie Den Elshof:

- Verkoop veld 3 en veld 4 aan Marveld Recreatie 
- Aanleg kunstgras op veld 2 (oude trainingsveld) 
- Vergroten Marveld-veld en aanleg van kunstgras 
- Marveld-veld huren (€ 1,- per jaar) op basis erfpacht 
- Overdracht velden 3 en 4 als Marveld-veld klaar is 
- Oefenhoek met natuurgras behouden (evenementen) 
- Twee kleedkamers extra nodig 

- Speelschema’s doorgerekend 
- Kleedkamer-indeling zaterdags doorgerekend 
- Leden-aantal doorgerekend op prognose KNVB 
 (800 in 2014 naar 700 in 2020, daarna verder dalend) 
- Invloed fusie Grolse Boys (pas in 2019) meegenomen 
- Invloed meiden- en vrouwenvoetbal in cijfers KNVB 

(maar blijft enigszins onzekere factor) 
- In alle gevallen en nu al: 1 speelveld over 
- Financiële berekeningen geven een kostenstijging  

aan (= knelpunt) 
- Vraag aan ledenvergadering: gaan we verder praten 

met Marveld Recreatie? 

Jubilarissen

Aan het eind van de ALV werden zoals gebruikelijk 
enkele jubilarissen in het zonnetje gezet vanwege hun 
50 jaar lidmaatschap. Achtereen waren het Ad Haen, 
Wim Wellink, Ben Hoijtink en Gerard Sprenkeler die de 
gouden verenigingsspeld opgespeld kregen. Daarnaast 
lovende woorden aan hun adres. Allen hebben zo hun 
geschiedenis en verdiensten voor s.v. Grol.

Tot slot…
Het moge duidelijk zijn. Grol heeft haar zaakjes 
goed voor elkaar op bestuurlijk niveau. Toch 
klinkt er ook af en toe gemor door ‘op de werk-
vloer’ en loopt lang niet alles zo als gewenst 
en bedacht, de goede bedoelingen ten spijt. 
Het is goed om niet te veel met het hoofd in de 
wolken te lopen. Een uitspraak van een goede 
vriend zegt in deze veel, zo niet alles. “Dat 
Grol gepromoveerd is naar de eerste klasse is 
prachtig maar het camoufleert dat het lang niet 
loopt zoals zo moeten. De afgelopen twee jaar 
zijn alle jeugdstandaard elftallen gedegradeerd. 
Dat geeft toch te denken. Er moeten weer 
winnaars gekweekt worden, en dat kan op vele 
manieren.” 

Gerard Sprenkeler, Ben Hoijtink, Wim Wellink, Ad Haen

• ‘Ome Hans’ opvolger Tante Rikie?
 Dat onze voorzitter een veelzijdig man is en nergens te 

beroerd voor is dat weten we wel zo onderhand. Hij is 
kostenbesparend bezig door na een wedstrijd gefloten 
te hebben op een draf naar huis te rennen om aldaar te 
douchen en regelmatig zien we hem bukken op de par-
keerplaats om prulletjes op rapen. Hij doet dit niet voor 
een stukje erkenning of van ‘Goh, kijk onze voorzitter 
eens,’ nee, zo is hij gewoon. Hij heeft echter ook nog 
verborgen kanten…. Hans werd namelijk achter de tap-
kraan waargenomen tijdens de Zwarte Cross. Het lijken 
twee verschillende werelden. Zoals we allen zien was 
hij daar het zonnetje in huis. Hij stond er namens een 
Lichtenvoords Corsogezelschap was het verhaal, maar 
inmiddels weten wij als clubbladredactie de ware reden 
waarom Hans bardienst deed tijdens de Zwarte Cross. 
Hans loopt stage namelijk. Goed geïnformeerde bron-
nen binnen onze vereniging weten namelijk te melden 
dat hij de gedoodverfde opvolger is om Festivaldirec-
trice Tante Rikie op te volgen. Gesprekken schijnen in 
een eindfase te zitten. Een informant die anoniem wil 
blijven meldt ons het volgende: “Hans heeft zelf gesolli-
citeerd,” beweert deze. “Hij vindt zelf een aantal dezelf-
de uiterlijke kenmerken te hebben als Tante Rikie, on-
dergoed als Tante Rikie’s bloemetjesjurken te dragen, 
en hij vindt dat hij met s.v. Grol een goede leerschool 
heeft omdat dat volgens hem ook een Feestfabriek is, 
en het voortbewegen binnen s.v. Grol bovendien ook 
één groot feest is. Ja, en ik ken Annelies goed. Dat is 
ook een soort Tante Rikie. En achter de bar schijnt hij 
vaak te horen ‘wat liek ie op Rikie, zo kiek ie’, en dan 
is hij maar wat trots.” Wij wensen Hans veel succes in 
de selectieprocedure, maar of we moeten hopen dat 
hij het wordt daar stelt menig Grol-lid zijn vraagtekens 
bij. Zijn motto schijnt namelijk te worden; ‘Ik Scheinck 
geen bier”.

• Uit ‘Dagblad Tubantia ‘ d.d. 24 september  2013., in de 
rubriek ‘Te veel gevraagd’, door Fardau Wagenaar.

 Enkele reacties op Facebook: “Laat de hele Achter-
hoek maar blij zijn dat zo’n noffel zich een echte Tuk-
ker  voelt,” “Het schijnt dat je met hem op de bank wel 
punten pakt” en “ De wedstrijd heeft kennelijk wel 
indruk op hem gemaakt.” 



Begin jaren zeventig was Grol 11 volgens Jos van 
Beckhoven het buitenbeentje van de voetbal-
club. Een bij elkaar geraapt zootje, ter ontspan-
ning opgericht en met de mooiste trainingspak-
ken uit de regio. Wim Kamphuis: “Wij hadden 
eerder trainingspakken dan Grol 1 en we zagen 
er fantastisch uit. Teun Gerritsen beschouwde 
ons echt als zijn troetelkinderen.” 

Door: Tim Ebbers en Rik Gockel

Op initiatief van Huub Monasso werd ’s nachts bij de 
Pam Pam een nieuw Grol team samengesteld. Wim 
Kamphuis en Jos van Beckhoven werkten daar en 
iedereen die binnen kwam lopen werd gevraagd voor 
het nieuwe elftal in oprichting. Martien Overkemping: 
“We hadden 14 mensen nodig. Uiteindelijk hebben 
we met dit elftal veel nieuwe leden binnengebracht. 
Het was geen vriendenelftal, maar meer een bonte 
mix van allerlei figuren die elkaar kenden vanuit het 
uitgaansleven in Groenlo, toentertijd het Las Vegas 
van de Achterhoek. Je had City, Pam Pam, Op den 
Akker en natuurlijk Nijhoff. Omdat ik bij City Centrum 
werkte was Teun Gerritsen wel bereid tot sponsoring. 
We wisten zeker dat we met dit team geen kampioen 
konden worden.” Latere Grol 11 varianten lukte dat wel 
en dat had volgens Martien een simpele verklaring: 
“Wij hebben in ieder geval gezorgd voor talentvolle 
nageboortes.”

Het elftal verzamelde zich op zondagochtend voor de 
wedstrijd steevast bij City Centrum. Martien: “Dat was 

Dat moet een enorm koddig gezicht geweest zijn. Wij 
hadden er maling aan.”
Jos van Beckhoven: “Veel jongens uit Grol 11 werkten 
in de horeca. Er waren zondagochtenden bij dat ik 
vanuit de Pam Pam rechtstreeks naar het voetbalveld 
ging. Soms was je in de rust nog gewoon half dronken 
en moest je begin tweede helft aan de scheidsrechter 
vragen welke kant erop gevoetbald werd.” Jos verder 
over zijn rol in Grol 11: “Ik was keeper en stond erom 
bekend dat ik weleens over een eenvoudig balletje 
heen dook. Wim: “Je moest zo hard en hoog mogelijk 
terugspelen op Jos, want anders was het sowieso een 
eigen doelpunt.”

Als Grol 11 terugkwam van een uitwedstrijd keerde 
men terug bij City Centrum. Teun Gerritsen ging ook 
vaak mee met uitwedstrijden en gaf links en rechts 
wat rondjes weg. Hij zei dan: “Die boertjes komen 
vanavond wel weer bij ons. Dat verdien ik dan bin-
nen 10 minuten weer terug”. Bij City bleef het elftal 
meestal lang hangen. Haast kenden de jongens van 
Grol 11 niet. Op een avond, het was nog vroeg, kwam 
de bediende van Teun Gerritsen, een zekere Mirjam, 
aanrennen: “Meneer (zo sprak zij Teun Gerritsen altijd 
aan), we hebben een groot probleem. Een aantal gla-
zenhalers heeft zich ziek gemeld, we hebben niemand 
voor achter de kassa en we missen nog iemand achter 
de bar.” Teun Gerritsen bedacht zich geen moment en 
zei: “Vanavond helpt Grol 11”. Willie Zieverink hierover: 
“We keken elkaar verbaasd aan, want we hadden de 
hele middag al zitten zuipen. Dat kon toch niet goed 
gaan?!......Iedereen deed z’n uiterste best om Teun 
uit de brand te helpen. Maar ondanks het ‘werken 
bij City’ werd er vooral ook stevig doorgepimpeld. 
Terwijl iedereen druk in de weer was, onttrok “Joens” 
Jansen zich aan het gezelschap. Hij was ‘druk’ op de 
dansvloer!”

Het oude Grol 11 (van de foto) bleef maar een jaar of 
twee in z’n geheel bij elkaar. Daarna stopten som-
migen en kwamen er nieuwe jongens bij. Jos: “Dat kon 
ook niet anders, want dit soort weekenden kon je niet 
jarenlang volhouden”. Willie: “Later kwamen jongens 
als Wally en Wim Meuleman erbij. In 1987 werd dit 
elftal zelfs kampioen, zoals eerder door Martien 
aangegeven, was dat de nageboorte van Grol 11 uit 
1970.” Sjoerd, Jos en Martien zien elkaar nog steeds op 
verjaardagen. 

De heren verdwalen volledig in romantische 
nostalgie en raken maar niet uitgepraat over 
een heel bijzondere tijd. Ze hebben ook geen zin 
om naar huis te gaan. Een reünie, die er nooit is 
geweest, is misschien wel heel dichtbij. 

‘GROL 11 redt zichzelf’

Beschrijving bij foto (1970)

Boven van links naar rechts:
Teun Gerritsen: voormalig eigenaar van City Centrum, 
sponsor van Grol 11 (overleden)
Andre Bomers: rechtsbuiten; werkte bij Alferink; nu 
nog actief bij de maandag projectgroep en woensdag 
vrijwilligersgroep van s.v. Grol
Wim (“Joens”) Jansen: centrale middenvelder en 
elftalleider (overleden)
Martien Overkemping: rechtshalf / rechtsback; is 
directeur geweest van een zorg- en welzijnsorganisa-
tie, voorzitter van de supportersclub
Huub Monasso: linksbuiten; importeerde en verkocht 
auto’s 
Sjoerd Koopmans: rechtsbuiten; is met vroeg pensi-
oen, woont in Zuid Limburg en was vertegenwoordi-
ger bij Zeelandia
Nico te Bogt: middenvelder / reserve; woonde in Velp, 
werkte bij een schoonmaakbedrijf (overleden)
Toon Bleumink: voorhoedespeler; werkte vroeger 
in de bosbouw en nu voor gemeente Oost Gelre, is 
voorzitter van Ren –en Tourclub Groenlo
Martin Rots: middenvelder; woont in Lichtenvoorde, 
is accountmanager bij een machinefabriek voor eieren
Wim Kamphuis: laatste man; oud DJ bij Pam Pam, is 
nu met pensioen en werkte als conciërge op scholen-
gemeenschap Marianum
Bennie Rots: linksback; veehandelaar

Onder van links naar rechts:
Theo Kuiper: grensrechter; ook oud DJ, werkt bij VION
Aloys Giesen: linksback, werkte als bouwvakker bij 
Ten Brincke Bouw
Janny Toebes: middenvelder; is met pensioen, kwam 
oorspronkelijk uit Lichtenvoorde en heeft een dahlia 
allergie
Jos van Beckhoven: keeper; is logistiek manager, 
woont in Lichtenvoorde
Willie Zieverink: middenvelder; zat in het jeugdbestuur 
en werkte jarenlang bij Grolsch 

Niet op de foto:
Frans (“Datse”) Roerdink: talentvolle voorhoedespe-
ler, schopte het zelfs tot Grol 2; staat niet op de foto 
vanwege een vakantie met zijn vriendin in Tunesië

af. En alles onder het motto: “Grol 11 redt zichzelf.”
Op het voetbalveld waren de prestaties aanmerkelijk 
minder dan in de kroeg. Grol 11 was niet echt talentvol 
en velen hadden ook geen voetbalachtergrond. In en 
rondom de wedstrijden was het echter nooit saai. 
Willem Kamphuis schetst een legendarische dialoog 
tijdens een wedstrijd tegen Kotten, bij het nemen van 
een hoekschop: 
Speler Grol 11: “en nu iedereen een boertje pakken…. . “
Speler Kotten: “Moar ik bun helemoal gin boer!” 
Speler Grol 11: “Ook al koop ie ‘n pak van duuzend 
gulden, ie blieft ne boer!”

Jos van Beckhoven: “Wat restte was een achtervolging 
dwars over het veld. Lang duurde de trammelant niet. 
Veelal werden kleine akkefietjes snel uitgepraat, want 
er liepen ook nog een paar verstandige jongens tussen 
en die hadden we ook echt nodig.” Grol 11 kende 
destijds een spijkerharde achterhoede, gele kaarten 
bestonden nog niet en dat was vooral in het voordeel 
van de latere aankoop Jan Harbers. Martien: “Als Jan 
op het doel schoot, dan ging de bal of in de kruising of 
het werd een ingooi voor de tegenstander”. 

Bij uitwedstrijden nam Grol 11 altijd wat supporters 
mee. Soms wat vriendinnen van spelers, maar dat 
duurde vaak niet lang. Martien: “Beginnende relaties 
waren vaak niet bestand tegen Grol 11. Die gingen 
vaak kapot, omdat we ons nooit aan afspraken 
hielden.” Wim Kamphuis: “Dat was natuurlijk ook de 
tijdgeest. We namen het allemaal niet zo nauw. Het 
was de hippietijd. Het ging een beetje om voetbal, 
maar vooral om alles daaromheen. Als ik van huis 
ging en moeder vroeg: “Hoe laat ben je thuis?”, dan zei 
vader: “Moeders, kijk maar niet op de klok, maar op 
de kalander”. Het kwam weleens voor dat we pas een 
paar dagen later thuis kwamen.” 

Wie wel regelmatig de uitwedstrijden bijwoonde was 
Henk Nijhof. Willie: “Hij nam dan een accordeon mee 
en speelde muziek in de kantine van de tegenstander. 
Martien: “Uit bij Vosseveld liep dit helemaal uit de 
hand. Henk begon al met muziek maken in de kleed-
kamer na afloop van de wedstrijd. Achter de muziek 
aan liepen we toen in polonaise naar buiten. Som-
migen met de voetbalkleren aan, anderen naakt of 
halfnaakt en dat net op het moment dat de wedstrijd 
van het eerste elftal van Vosseveld stond te beginnen. 

al een heel spektakel. We aten daar alle hapjes op die 
overgebleven waren van de avond ervoor. Waren er 
geen hapjes over, dan maakten we alle hapjes op die 
klaarstonden voor de zondagavond.” Willie Zieverink: 
“Op een zondag waren er een keer geen hapjes. Wel 
stonden in de koelkast een aantal schalen met eieren. 
We hebben toen samen voor de wedstrijd ongeveer 
200 eieren opgegeten! De laatste moesten met 
mayonaise naar binnen, anders kregen we ze niet 
meer weg”. 

Als het voetbal onverhoopt werd afgelast dan had 
Grol 11 een alternatief programma. Dat was ‘vergade-
ren’ of een kroegentocht door de regio. Exemplarisch 
hiervoor is de afgelasting bij sportclub Meddo. 
Willie Zieverink: “We zijn die ochtend naar Meddo 
gereden. We reden in drie grote Mercedessen van 
Tone Bleumink, Huub Monasso en Sjoerd Koopmans. 
Even controleren of het echt wel afgelast was. Van 
daaruit zijn we naar café Spiekerman gegaan. We 
hebben daar flink ingenomen. Rond het middaguur 
vertrokken we naar Beneman in Vragender.” Onder-
weg in de auto kwam Grol 11 een oude vrouw op een 
fiets tegen. Alle auto’s minderden vaart en stopten. 
Vervolgens draaide Datse Roerdink het autoraampje 
open. Martien: “Iedereen dacht dat Datse de weg 
wilde vragen, maar hij vroeg de vrouw of zij bekend 
was in de buurt, want hij zocht naar een zekere ‘de 
Haan’”. De vrouw zei dat ze iedereen eigenlijk wel 
kende en zeker wist dat hier geen ‘de Haan’ woonde. 
Datse reageerde toen zeer ad rem: “Maar mevrouw, 
wie naait hier dan de kippen?”. 

‘Datse’ had wel vaker vreemde fratsen. Via een zwager 
van Tone Bleumink kon er een wedstrijdje gevoetbald 
worden achter Emmerich in Duitsland. Martien: “Er 
werd daar de hele avond ‘Javalutz’ uit de plaatselijke 
jeneverstokerij gedronken. Iedereen werd klone en op-
standig. Datse piste met grote straal uit de raam van 
het hotel en schreeuwde ‘Jetz kommt die Feuerwehr’, 
terwijl beneden de laatste mensen de kroeg verlieten. 

Via Beneman, waar de spelers zelf karbonades bakten, 
ging het gezelschap naar café Wiegers in Harreveld. 
Omdat de meesten al behoorlijk aangeschoten waren, 
werd Grol 11 in een apart zaaltje gezet. Ze kregen 
een krat bier mee. Omdat iedereen rookte was de 
kamer snel blauw van de rook. In alle consternatie viel 
iemand tegen de kachel aan, waardoor de kachelpijp 
uit het plafond vloog. Met als gevolg dat meubels en 
spelers onder de zwarte roetdeeltjes kwamen te zit-
ten. Een enorme puinhoop achterlatende vertrok Grol 
11 naar Van Ooyen in Lichtenvoorde. Willie Zieverink: 
“Daar bleef het de hele middag mooi rustig in het café, 
omdat iemand van ons een bordje “Gesloten wegens 
sterfgeval” had opgehangen. Tegen de eigenaar bleven 
we maar herhalen “wat rustig hier op zondagmiddag, 
hè?”

Wim Kamphuis: “Voordat we weer naar Groenlo 
gingen hebben we bij de Kei nog wat gegeten. De ei-
genaresse moest telkens naar achteren om patat in de 
frituur te doen. We bestelden iedere keer twee porties. 
Ondertussen haalden we dan de gehaktballen uit het 
vet en aten die op.” Grol 11 was weer iedereen te slim 

“Daar bleef het de hele 
middag mooi rustig in het 
café, omdat iemand van 
ons een bordje “Gesloten 
wegens sterfgeval” had 
opgehangen.”
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Boven v.l.n.r. Karel Roel, Jos van Uem, Richard Koster, Jos van Beckhoven, Hans Levers, Johan Assinck, Willem te Vogt.
Onder v.l.n.r. Johnny Bos, Hennie Huijskes, Willie Zieverink, Datze Roerdink, Jurgen ter Braak, Wim Jansen, Teun Gerretsen.
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DJ Peukie: 
‘Ik heb podiumvrees 
als een malle!’
De naam Roy Klein Gunnewiek zal misschien 
niet iedereen bekend in de oren klinken, maar 
zijn alter ego ‘DJ Peukie’ is inmiddels een regi-
onale legende. “Laatst kwam iemand naar me 
toe bij de Grol; ‘I-j bunt toch Peukie?,” vroeg die. 
“Wat is eigenlijk ow echten naam?” “Niemand 
weet gewoon mijn voornaam meer, ze noemen 
me allemaal Peukie,” lacht hij. “Waarom de 
naam Peukie? Er zijn twee versies van het 
verhaal. Toen ik nog in Grol 13 speelde, hebben 
we eens uitgerekend hoeveel sigaretten ik in 
mijn leven gerookt heb. We kwamen uit op een 

gigantisch hoog aantal, ik zeg maar niet hoe 
veel het er waren, anders wordt mijn moeder 
nog boos als ze dit straks leest… Sindsdien 
werd ik in mijn elftal zo genoemd. Een paar 
weken later kwam mijn moeder kijken bij een 
wedstrijd. Nadat de negentig minuten voorbij 
waren, vroeg ze: “Waarom noemen ze jou toch 
allemaal Peukie?” “Omdat ik de enige ben die 
niet rookt,” zei ik. Dit heeft ze ongeveer twee 
weken geloofd; daarna zag ze me een keer ro-
ken in de rust en kwam ze erachter dat het toch 
ietsjes anders zat. De andere versie was toen 

ik in Kras ging draaien. Tom van Leeuwen had 
posters laten maken van het programma. Mijn 
naam zag ik er niet tussen staan, dus ik vroeg 
hem waar ik dan genoemd was. “Je staat er wel 
tussen,” zei die. “Kijk maar: DJ Peukie!” Ik dacht 
dat ik gewoon met mijn voornaam genoemd 
zou worden, want ik had nog niet eens een 
artiestennaam. Nu heb ik het maar zo gelaten, 
en is het haast een tweede naam geworden, ze 
kennen me haast niet anders.” 

Door: Dirk Naaijkens
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Hij heeft overal gedraaid: van De Pauw tot de Ni-je 
Veste Wheme en van de bergen in Levico Terme (in 
Italië, met de Tristan Hoffman Challenge) zelfs tot 
in ’t Doktertje, in Lichtenvoorde. Kenmerkend voor 
hem is dat hij een bescheiden man blijft, ondanks 
zijn successen. “Eigenlijk kan ik helemaal geen num-
mers aan mekaar mixen, ik sta er maar een beetje 
achter te vogelen. Ik ben meer een radio DJ; ik lul 
alles aan mekaar.”

‘Sorry mensen, ik moest even pissen’

Ruim een maand geleden stond hij te draaien in 
Grolliebooth, toen op een gegeven moment de 
muziek stilviel. Na een paar seconden klinkt het door 
de luidspreker: “Sorry mensen, ik moest even pissen,” 
en de hele zaak lag dubbel van het lachen. Het was 
afgeladen, want men weet: als DJ Peukie draait is 
het altijd gezellig. Hij had zelfs een ‘mystery guest’ 
opgetrommeld, namelijk Astrid Woertman die het 
ene na het andere verzoeknummer aanvroeg. Dit 
alles zorgde ervoor dat het één groot feest werd, 
al was hij daar van te voren niet helemaal zeker 
over. “Niemand verwacht dit van mij, maar ik heb 
podiumvrees als een malle! Ik moet eerst altijd wat 
gesjikkerd hebben, dan pas kan ik een beetje lullen. 
Ik maak me soms zorgen of het allemaal goed gaat 
komen, want dat weet je natuurlijk nooit. In de 
praktijk is dat altijd wel het geval, als ik me de avond 
nog kan herinneren tenminste…” zegt hij met een 
grijns op zijn gezicht. “De volgende morgen is dan 
alweer heel vroeg, vooral als ik moet werken.” 
De 22-jarige DJ kan namelijk niet leven van het 
artiestenbestaan alleen. Hij werkt bij Klein Poelhuis 
Installatietechniek, waar hij zich prima vermaakt. 
Daarnaast houdt hij zich bezig met van alles en nog 

wat. Hij vlagt bij Zaterdag 2, waar zijn talent niet 
onopgemerkt is gebleven. Dit jaar was hij gescout 
als assistent-scheidsrechter voor het Marveld Toer-
nooi en vlagde hier maar liefst acht wedstrijden. Hij 
blikt terug: “Volgens mij had ik het iets onderschat, 
ik kreeg me toch een kramp in de kuiten. Gelukkig 
was ik in goede handen, elke dag gaven ze me een 
massage. Dit was toch wel andere koek dan wat ik 
normaal gewend was. Voorheen kon ik rustig lopen 
langs de lijn met een sigaretje. In de ene hand de 
vlag en de andere hand had ik nodig om te zorgen 
dat mijn broek niet van mijn kont zou zakken. De 
trainingsbroek was drie keer XXL of zo, die was zelfs 
voor Nebs nog te groot!” grapt hij. “Maar laatst 
vroeg ik om een nieuw tenue en heb deze ook gekre-
gen, dus hoef nu geen broeken meer op te houden.”

Ondanks zijn lange carrière binnen de Grol heeft hij 
nooit een selectieteam geambieerd. Als vierjarige 
peuter kwam hij binnen bij de club, waar hij begon 
als doelman. Hij beleefde zijn hoogtepunt bij de F3, 
waar hij glansrijk kampioen werd onder leiding van 
Freddy Brockötter. Hij heeft altijd gekeept, totdat hij 
opgemerkt werd door Stef Oldenkotte, die de toen 
nog jonge Peukie in de D-tjes onder zijn hoede nam. 
Stef zag dat hij beter fungeerde als veldspeler, en zo 
geschiedde. In deze periode ontwikkelde hij zijn pas-
sie voor de muziek. Hij begon ooit als plaatjesdraaier 
via een internetradiostation, hardstyle genoot 
hier zijn voorkeur. Nog steeds overigens, hij is een 
fervent fan van ‘Gunz for Hire’, een duo bekend om 

zijn hardstyle. Hij ziet ze een beetje als zijn helden. 
Over zulke successen droomt hij weliswaar, maar 
hij houdt het klein: “Ik zou nog graag een keer met 
een 16+-avond in de grote zaal draaien in City Lido, 
dat lijkt me fantastisch!” Hij weet dat dit mogelijk 
is, want hij kent zichzelf door en door. Op de 
afsluitende vraag ‘Wie is DJ Peukie?’ antwoordt hij: 
“Eén bonk gezelligheid, houdt van ‘Party machen’, 
af en toe een stuk onbenul (hij liet een oorbel en 
tragus piercing zetten op de Zwarte Cross) en soms 
een harde werker. Soms,” voegt hij er na een kleine 
aarzeling aan toe.

“De 22-jarige DJ kan name-
lijk niet leven van het arties-
tenbestaan alleen”

Door: Henri Walterbos

Een verjaardag vieren en enkel drankjes en present-
jes weggeven. Zo verging het s.v. grol onlangs met 
de viering van het 95-jarig jubileum zaterdag 20 
september, 2 dagen na de officiële verjaardag. Het 
werd ondanks dat er een bescheiden ‘feestje’ aan-
gekondigd werd een hele zaterdag bij stil gestaan. 
De jeugd werd na hun wedstrijd of training verrast 
met een drankje en een beker snoep. Enkel blije blije 
gezichten dus. Zo ook bij Grol D4. Als de gastvrou-
wen Kim Baack en Lea Voerman, en gastheren 
Tonnie Zieverink en Ben Bomers, de spelers van een 
consumptie en een koffiemok vol spekjes voorzien 
hebben spreekt Ben Bomers de groep toe. De eerste 
mokken worden dan al van de folie ontdaan. “Mag 
ik heel even wat zeggen jongens,” begint hij, waarna 
hij eerst nog snel even vraagt of ze vandaag gewon-
nen hebben, alvorens zijn verhaal te vervolgen. 
“Nee, we hebben 3-3 gelijk gespeeld,” klinkt het toch 
ietwat teleurstellend uit de mond van de spelers. 
“We stonden met3-2 voor en in de laatste minuut 

is het nog 3-3- geworden.” De consumptie en de 
spekjes vallen goed, en maken het puntverlies voor 
een deel goed. “Dat mag van mij iedere week wel,” 
wat Twan Wieggers betreft. Medespeler Gijs Meekes 
lacht en knikt instemmend. 

Zo zitten alle jeugdteams deze dag aan tafel in de 
serre. De meiden van Grol B1 maken er een vrolijke 
bedoeling van, en krijgt teamcoach Patrick Pos ‘zijn 
dames’ voortdurend aan het lachen. De gezichten 
van de spelers van Grol B1 staan ondanks hun 
glorieuze overwinning van 2-0 op FC Winterwijk 
niet zo vrolijk. Ze lijken niet echt blij met het door 
hen aan geboden flesje cola en mok vol spekjes. “Ik 
hoop dat jullie de mok een leuk plekje geven. Het 
is een collectors item. Ik heb mijn mok van ‘Grol 75’ 
nog steeds op mijn studeerkamer staan.” Het gaat 
de jongens nog niet eens zo zeer om de mok met 
spekjes, maar de jongens hebben liever een pilsje 
al. Kleine jongens worden groot. Ondanks dat de 
meeste spelers de 16 reeds gepasseerd zijn, heeft 
Grol echter een alcoholbeleid waarin staat dat 

geen enkel B-team alcohol geschonken wordt. Wel 
leuk trouwens om de jongens aan hun rietje te zien 
‘lurken’.

Vanaf 17.30 uur stroomt het clubhuis vol met senio-
ren en A-spelers. Zij krijgen allen enkele consumpties 
en een bierglas aangeboden. Er wordt geproost op 
‘S.v. grol 95 jaar’, en wordt al vooruitgekeken naar 
het eeuwfeest in 2018. Een heuglijke jubileum, 
maar zoals het er nu naar uitziet tevens het laatste 
jubileum van s.v. Grol 

Geslaagd verjaardagsfeest ‘s.v. Grol 95 jaar’



Kapsalon
Hennie Lichtenberg

Lepelstraat 9
Groenlo

tel. (0544) 46 24 57

Wij beschikken over 
2 dartbanen en een poolbiljart.

Tevens is er ook gelegenheid voor
het geven van 

feestjes en vergaderingen.

Inl ichtingen: tel . 0643149599

Wij beschikken over 
2 dartbanen, een 

poolbiljart en een biljart.

Inlichtingen: tel. 06-30172372
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Het gezelligste muziekcafé van Groenlo
 

GASTVRIJ EN GEMOEDELIJK!
 
 

Maandelijks live muziek

Grolsch op de tap

Diverse speciaal bieren op fles

Een goeie bak koffie

Jaren 70-80 rock uit de speakers (normaal volume)

Diverse thema-avonden

Roken toegestaan

Lievelderstraat 41 Groenlo | www.rockcafetaste.nl | info@rockcafetaste.nl

Speler van het kwartaal: 
Eelco Rumathé
Door: Rik Gockel

Naam: Eelco Rumathé

Geboren: 9 februari 1972

Gezin / relatie: Marloes Klein Zeggelink

Opleiding: Economie aan de Universiteit Groningen

Werkzaam als: rayonmanager bij Randstad Uitzendbureau 

Voetbalt in: Grol 7

Positie: rechtsbuiten

Sterke punten als voetballer: “Altijd willen scoren. 
Ook met links die bal er in kunnen drukken en als je dan 
een keer mist gewoon weer opnieuw op dat doel aflopen.”

Zwakke punten als voetballer: “Mijn knieën! En het 
feit dat ik altijd wil scoren, want dan krijg je wel eens het 
verwijt dat je nooit afgeeft. Dus laatst loop ik alleen op doel 
af, loopt Peter Kok naast me. Ik heb me de aanhoudende 
kritiek een keer aangetrokken en geef de bal netjes aan 
hem af. Loopt ie een meter buitenspel. Wat moet je dan de 
volgende keer?”

Hoogtepunt op voetbalgebied: “De 3 kampioen-
schappen met Grol 14, 11 en 8. En dat je erbij mag zijn 
dat Jurgen Smeets bij een corner vol tegen de vlag 
aanschiet in plaats van tegen de bal.”

Dieptepunt op voetbalgebied: “Gescheurde 
kruisbanden, dan mis je een heel seizoen. “

Kleedkamerhumor: “Als je bij Grol 7 in de basis 
wilt staan, moet je geld overmaken naar assistent 
coach Jelmer Bomers. Sta je niet in de basis weet je dat 
het te weinig was.”

Geen voetbal op zondag, dan…: “Uitslapen; ik heb 
geen vast programma.”
Mooiste creatie met Carnaval: “Als dweilorkest ‘
de Beftiband’ meelopen in de optocht, terwijl 
niemand een instrument kan bespelen. 
De helft van het publiek had het niet eens door.”

Lekkerste restaurant in de regio: 
“Strandlodge Winterswijk.”

Vakantiebestemming: “Vietnam.”

Muziek: “Foo Fighters , Wolfmother, DeWolff”

Idool: “geen.”

Droomvrouw: Even wachten 
tot Marloes de kamer uit is… 
dan toch Doutzen Kroes.

Gezelligst café in Groenlo: 
“Maakt niet uit, als er maar volk is.”

Laatste keer dronken: 
“Bokbierfestival 2013.”

Wie nodig je niet uit op je verjaardag?: 
“Geert Wilders, Rob Geus en Ali B. De rest is welkom. “

Verslaafd aan: 
“Toblerone (dat spul komt er niet meer in).”

Met wie zou je wel eens een biertje willen 
drinken?: “Dennis Bergkamp. Om hem te bedanken 
voor al zijn mooie acties en doelpunten. “
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Korte omschrijving karakter: “Meestal goeie zin, 
optimistisch, licht sarcastische humor (maar ik 
bedoel het wel goed), onattent en ad rem.” 

Gelovig en /of bijgelovig: “ Nee.”

Meest aansprekende politicus: “Obama, 
die vent weet wel hoe je een verhaal vertelt.”

Tekkels
• In de quiz tijdens het D-kamp werd de vraag gesteld in 

welke provincie in Afghanistan het Nederlandse leger 
nog niet zo lang geleden gestationeerd was. Volgens 
één van de kinderen moest dit Friesland zijn. Nog niet 
eens zo gek…De taal is hetzelfde…

• Stephan Arink was met Theo Kaak aanwezig bij de 
wedstrijd FC Presikhaaf – Grol. De velden lagen in het 
allesbehalve ‘Zonnedael’ van Arnhem. Kijkt aandach-
tig toeschouwer Theo een keer achterom, ziet hij dat 
Stephan andersom staat, met het gezicht richting 
parkeerplaats. Vraagt Theo; “Woar kiek ie dan noar?” 
Stephan daarop adrem; “Ik zit te wachten tot mien 
auto-alarm af geet, as ik hier zo rondkiek.”

• Erwin te Veluwe, Ewald ‘Hakkie’ Brockötter en Wally 
zijn samen met de zoons van Hakkie, Remco, Rick en 
Robbin, en nog een aantal jongeren bij het concert van 
Normaal in Bentelo. Bij het uitstappen van de bus, die 
bij een sloot stopt bij een uitgestrekt weidegebied, 
gaan de heren allemaal tegelijk uit de broek. Hakkie 
kijkt om zich heen en merkt gevat op; “Ie könt an de 
stroalen wal zeen wee hier de olde kearls bunt.”

• Susan Kaak komt na haar bezoek aan de tennisbaan 
niet door de blaastest van de politie heen met alle ge-
volgen van dien. Als Marc Rots hoort dat Tom Kaak er 
niet is tijdens de wedstrijd Grol – DVV, en en met de 
familie een dag weg is, merkt deze op; “Dan zölt ze wal 
met d’n trein wehn dan.”

• Vraagt iemand aan de bar in het sportcafé aan 
Annelies of ze misschien Wifi in de bar heeft. “Dat 
wet ik neet, wal een paar wilde wieve.”

• Op 10 september heeft het inmiddels 100 milliliter ge-
regend als Olaf Lagas opmerkt dat ze in Zeeland maar 
druk zijn met de Deltawerken en dat de Achterhoek 
het meeste last heeft.

• Hennie Schovers is het digitale tijdperk ver vooruit en 
wordt er zeer door geboeid. “Tegenwoordig hebt dee 
blagen ’t alleen moar oaver I-pad en I-pod. Wi-j kenden 
alleen moar Gait Pot.” 

• “Goeoeoeoede morgen....”
  Leo Garstenveld en zijn zijn vrouw werden nog niet zo 

lang geleden nogal beetgenomen door hun zoon Rob-
bin (vaste supporter zaterdag 2 team). Deze belde van 
af zijn werk State of Art naar huis met de mededeling 
dat Gaston van de Postcodeloterij langs was geweest 
met een cheque van 25.000 euro, omdat Robbin dat 
gewonnen had. Als bewijs stuurde hij een foto mee. “Ie 
mot twintig bak bier halen,” beval Robbin zijn moeder. 
En zo geschiedde. Het werd een gigantisch feest, tot-
dat Robbin uiteindelijk bekende dat het een geintje 
betrof en alles in scene was gezet. Robbin had een 
deal gesloten met Gaston, die gesponsord wordt door 
State of Art met kleding. Hij kwam langs om wederom 
zijn kledingkast te vullen. Robbin had hem gevraagd 
een cheque mee te nemen om een en ander in scene te 
zetten. De grap was zeer geslaagd…Het feest ook!



Dinsdag en Donderdag Pizzadag, kleine pizza is 4 euro en normale pizza is 6 euro, alleen bij afhaal. 
Bij bezorgen normale prijs als in de folder. 
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 

Gunnewijk - Groenlo
Voor slapen, wonen en mode.

Beltrumsestraat 33,  7141 AK  Groenlo
Telefoon Mode: 0544 - 46 13 54  Telefoon Wonen: 0544 - 46 45 35

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

Tel. (0544) 46 15 72, Fax (0544) 46 40 25

reclame & internet vormgevers
houtwal 32 - groenlo - tel: 0544 464638 - ideemedia.nl
recl
hout

Neede / Eibergen
T (0545) 28 82 99

Groenlo / Lichtenvoorde 
T (0544) 46 14 32

www.scheersroes.nl

Hét vertrouwde adres voor aan- & verkoop,  
taxatie, huur & verhuur van 
woningen en bedrijfspanden.

564683 Clubblad SV Grol adv binnenwerk 2011.indd   10 29-03-2011   09:25:45
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart

ondanks de gesignaleerde bevolkingskrimp. Dit is met 
name te danken aan het alsmaar groeiend aantal 
meisjes en dames, die zijn gaan voetballen bij de Grol. 
Juist ook voor deze groep is het belangrijk om met 
behulp van de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
bespreekbaar te maken en tegen te gaan.
4. Binnen grotere organisaties, waar veel mensen 
met elkaar omgaan, is het steeds gebruikelijker om te 
werken met één of meerdere vertrouwenspersonen. 
De s.v. Grol is zich ervan bewust, dat ook binnen een 
grote vereniging zich situaties kunnen voordoen, 
waarbij er sprake is van ongewenst gedrag. Dit is 
aanleiding geweest voor het bestuur om als één van 
de eerste voetbalverenigingen vertrouwenspersonen 
aan te stellen.”

Is er een bepaalde taakverdeling binnen de 
commissie? 
“Nee, die is er niet. Op het moment dat er een klacht 
binnenkomt, bekijken we wie deze het best kan 
behandelen. Dit heeft met name te maken met de 
beschikbare tijd van ons beiden. Ook kan iemand een 
eventuele voorkeur aangeven en als het gewenst is, 
zullen wij ervoor zorgen, dat een klacht ook begeleid 
wordt door een vrouw.”

Vertrouwenspersonen 
Gerard Platter en Jos Penterman

geplaatst zien. Te denken valt aan ‘moeilijke’ jongens 
in de groep of ‘lastige’ ouders. 
Maar ook bij de wat rijpere jeugdleiders kunnen deze 
situaties spelen.

Het inschakelen van de vertrouwenspersoon kan een 
goede manier zijn om de jeugdleiders met raad en 
daad bij te staan om op een succesvolle manier beter 
met deze situaties om te gaan. Je kunt het zien als een 
vorm van ondersteuning vanuit de s.v. Grol naar deze 
belangrijke vrijwilligers, die de club nodig heeft om de 
trainingen en de wedstrijden van de jonge jeugd mede 
mogelijk te maken.
2. Een andere aanleiding kan zijn een verstoorde 
relatie tussen jeugdleden onderling of tussen jeugdlid 
en leider. Ook de positie van ouders kan hierbij een 
rol spelen.
3. De s.v. Grol groeit als vereniging nog steeds, 

Door: Tim Ebbers

Wie is Jos Penterman? / Wie is Gerard Platter?
Jos Penterman. Groeneweg 2 B Groenlo. Getrouwd 
met Miriam Menzing, trotse vader van 3 kinderen: 
Lotte (22, hofballet), Koen (18, A2) en Tim (16, B1).
Gerard Platter. De Bempte 2. Trotse vader van even-
eens 3 kinderen: Nathalie (21, dames 1 HV Grol), Daniël 
(19, Grol 5) en Rogier (14, C1).

De aanstelling van twee vertrouwenspersonen bin-
nen de s.v. Grol is nog niet zo lang geleden gebeurd. 
Was daar een bijzondere aanleiding voor, hoe ging 
dat in zijn werk en hoe zijn jullie in beeld gekomen?
“Wij zijn in beeld gekomen door onze reeds bestaande 
betrokkenheid als vrijwilliger bij de s.v. Grol, onze 
beroepsmatige (psychosociale) achtergrond, onze 
betrokkenheid bij het onderwerp en onze ideeën over 
de benadering daarvan”.

“Er zijn meerdere aanleidingen om te komen tot een 
vertrouwenspersoon.
1. Bij de jongste jeugd (F-jes en E-tjes) zie je veel 
dat jonge jeugdleiders deze teams (mede)leiden. 
Natuurlijk zijn deze jonge mensen niet altijd even 
goed voorbereid op situaties waar ze zich soms voor 

“De s.v. Grol is zich ervan 
bewust, dat ook binnen 
een grote vereniging zich 
situaties kunnen voordoen, 
waarbij er sprake is van 
ongewenst gedrag”
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Parallelweg 21 - 7141 DL - Groenlo
T: 0544 - 461430 F: 0544 - 464265

ALLES ONDER 1 DAK

www.huijskesboevink.nl

 Hoofdkantoor Groenlo • T +31 (0)544-462106 • E info@kaakevents.nl
Groenlo - Deventer - Groningen - Almelo - Apeldoorn - Arnhem - Utrecht - Nijmegen - Amsterdam - Leeuwarden - Zwolle

www.kaakevents.nl  www.kaakevents.de

Hans
Rouwmaat
Schoenen

&Sport
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Hoe is jullie samenwerking? Heb je regelmatig over-
leg - met elkaar of met de verschillende besturen 
- of is het pas actueel als er iets gebeurt? 

“Het is actueel als het zich voordoet.”
Zijn jullie regelmatig op het voetbalveld te vinden? 
Jos: “Zeer regelmatig. Doordeweeks bekijk ik de trai-
ningen van Koen en/of Tim en op zaterdag ga ik naar 
de thuis- en uitwedstrijden van beide jongens…ten-
minste als de wedstrijdschema’s het toelaten. Zondag 
regelmatig naar Grol 1 thuis of naar andere teams als 
Koen of Tim bij de senioren meedoen.”
Gerard: “Bij de meeste thuiswedstrijden van Rogier, 
die in de C1 voetbalt en ook bij de thuiswedstrijden 
van Daniël, die op zondag in Grol 5 voetbalt.”

Kan me voorstellen dat er in het verleden klachten 
zijn geweest, waar niets of nauwelijks iets mee 
gedaan is. Hoe ging dat toen in zijn werk en gaat of 
kan dat nu alsnog gebeuren? 
“Voor zover ons bekend is er binnen de s.v. Grol altijd 
getracht op een zo zorgvuldig mogelijke wijze om te 
gaan met voorkomende situaties, waarin klachten 
aan de orde waren. Door de in de ‘aanleiding’ aange-
geven redenen denken we dat er nu de behoefte is 
om de behandeling van een klacht vertrouwelijker en 
professioneler vorm te geven.”

‘Klachten over ongewenst gedrag binnen de 
vereniging op zorgvuldige en respectvolle manier 
behandelen.’ Aan welk soort klachten kunnen we 
dan denken?
“Waar het om gaat is dat daar waar mensen met 
elkaar omgaan er vele vormen van ongewenst gedrag 
kunnen voorkomen. Dat kan dus variëren in allerlei 
vormen van gedrag waar mensen last van kunnen 
hebben. Te denken valt aan bijvoorbeeld scheldende 
ouders of leiders, maar ook aan intimiderend (seksu-
eel) gedrag.”

Heb je nog een speciale cursus of opleiding moeten 
volgen voor het goed kunnen uitoefenen van deze 
functie? 
Zowel Jos als Gerard 
“Ik heb hier geen speciale cursus voor gevolgd”, vertelt 
Jos. “Heb wel op basis van opleiding en werk een 
ruime werkervaring in het omgaan met ouders van 
(gehandicapte) kinderen en het begeleiden en coa-
chen van medewerkers in de zorg en in het (speciaal) 
onderwijs.”
Gerard: “Idem, eveneens op basis van opleiding en 
(werk)ervaring in het professioneel begeleiden van 
mensen, individueel en in team- en organisatiever-
band.”

Hoe gaat het in behandeling nemen en het uitwer-
ken van een klacht in zijn werk? 
Het antwoord op deze vraag staat overzichtelijk en 
volledig omschreven in de regeling vertrouwensper-
soon en die is te vinden op de website van de 
s.v. Grol (red.). 

“Natuurlijk is sociale 
controle een zeer belangrijk 
mechanisme om problemen 
op voorhand te voorkomen.”

In de regeling op de website staat dat de vertrou-
wenspersoon het recht heeft te weigeren infor-
matie tot zich te nemen…wat moet ik me daarbij 
voorstellen?
“Vooraf zullen wij altijd duidelijk maken dat wij geen 
informatie in vertrouwen zullen aannemen, die erop 
gericht is anderen schade en/of letsel te berokkenen 
of waarbij dit mogelijk naar ons oordeel het geval 
zou kunnen zijn. Wij willen altijd de vrijheid hebben 
om met de informatie die bij ons komt iets te doen. 
Dat gebeurt natuurlijk op een vertrouwelijke manier, 
zodat er op een goede wijze wordt omgegaan met 
diegene die een klacht uit, als ook met diegene 
waartegen een klacht wordt geuit.”

Is de sociale controle een goed mechanisme dat 
problemen op voorhand al zou kunnen voorkomen?
“Natuurlijk is sociale controle een zeer belangrijk me-
chanisme om problemen op voorhand te voorkomen. 
In ons werk vertellen we medewerkers ook altijd dat 
men zichtbaar en controleerbaar moet werken. Dit 
voorkomt vervelende situaties op voorhand. Daarom 
is het ook zo belangrijk dat bijvoorbeeld leiders die 
problemen ervaren met een speler of ouder, één van 
ons in vertrouwen neemt om te kijken wat er nu 
precies speelt en wie wat kan of moet doen om die 
situatie te verbeteren.”

Voor een grote club als de s.v. Grol is het heel goed 
dat er een commissie vertrouwenspersonen bestaat. 
Alle informatie over de regeling en de contactgege-
vens van Jos en Gerard zijn te vinden op de website 
van de Grol, onder de kop ‘organisatie’.

Er is binnen de vereniging de laatste maanden wat te 
doen geweest over het lid zijn van de s.v. Grol en de 
daarmee verbonden contributie. Het hoofdbestuur, het 
bestuur van de jeugd en het bestuur van de senioren 
heeft zich hiermee in het laatste halfjaar van 2012 en 
het eerste half jaar van 2013  intensief bezig gehouden. 
Aanleiding was de constatering dat er inmiddels binnen 
de Grol meer dan 100 personen actief waren die geen 
lid waren. 

Uiteindelijk besloot het hoofdbestuur dat iedereen 
lid van de s.v. Grol moest worden. Voor een bepaalde 
categorie mensen was het mogelijk een korting op de 
contributie te krijgen en in uitzonderingsgevallen was 
zelfs kwijtschelding van de contributie mogelijk. De 
voorzitter van het jeugdbestuur heeft bij de besluit-
vorming in het hoofdbestuur toen aangegeven op dit 
besluit terug te willen komen indien dit tot problemen 
zou leiden bij de begeleiding van de jeugdteams. Dit 
werd geaccepteerd. Op de website van de s.v. Grol 
werd het besluit van het hoofdbestuur uitgelegd. De 
betrokken personen werden persoonlijk benaderd door 
de leden van het hoofdbestuur en de redenen werden 
nog een keer uitgelegd. Dit gebeurde ook in de brief 
die vervolgens aan hen werd verzonden. Daarbij ging 

het om de verantwoording die de s.v. Grol draagt voor 
het functioneren van alle actieve personen binnen de 
vereniging. Het lidmaatschap schept ook een band met 
de vereniging en dat vinden we belangrijk. Tot slot ging 
het natuurlijk ook om de inkomsten van de contributie. 
Waarbij ernaar gestreefd wordt om met name de 
contributie van de spelende jeugdleden niet te laten 
stijgen. Maar dan moet de totale contributie-opbrengst 
wel voldoende zijn. 

Wat was nu uiteindelijk het resultaat van het bestuurs-
besluit onder voorbehoud ? 

Het jeugdbestuur kwam in de problemen bij de bezet-
ting van de jeugdleiders bij de ruim 45 jeugdteams. 
Bestaande en potentiële jeugdleiders wilden afhaken 
wegens het verplichte lidmaatschap. De voorzitter van 
het jeugdbestuur bracht dit terug in het hoofdbestuur. 

Het hoofdbestuur heeft zich toen opnieuw beraden en 
haar besluit gewijzigd. 

Alle vrijwilligers kregen in juli een nieuwe brief waarin 
de aangepaste regeling werd toegelicht. Iedereen die 
voor de s.v. Grol actief is, moet een vrijwilligerscontract 

tekenen. Bij ondertekening van het contract kan ieder-
een aangeven of men ondersteunend lid wil worden 
voor € 5,50 per maand, als men nog geen lid is. Ouders 
van spelende leden bij de jeugd kunnen als jeugdleider/
trainer een korting op de contributie krijgen, zij betalen 
dan € 2,- per maand. 

De s.v. Grol zal voor de begeleiders van de teams vanaf 
de D-klasse de verplichte contributie voor het lidmaat-
schap van de K.N.V.B. (€ 10,- per jaar) gaan betalen . 

In het laatste kwartaal van 2013 zal duidelijk worden 
wat de resultaten van deze beleidslijn zijn. Veel 
verenigingen hebben de besluitvorming binnen de s.v. 
Grol gevolgd omdat ook zij tegen het fenomeen van 
vrijwilligers die geen lid willen worden aan lopen. 

Zoals u leest, gaat het besturen van zo’n grote club 
niet altijd vlekkeloos en kunnen problemen niet altijd 
worden opgelost zoals je denkt dat ze kunnen worden 
opgelost. 

Maar ook bestuurders zijn vrijwilligers. 

Hans Scheinck.

Lidmaatschap s.v. Grol



Ruud, diens broer Jurgen en Steef van der Laan zijn 
het met elkaar eens. Bij het zien van 45+ voetbal is er 
weer een natuurlijke drang om te gaan voetballen. ‘’Na 
het succes bij de s.v. Grol is ook Longa’30 zich aan het 
oriënteren over een mogelijk veteranen-elftal’’, deelt 
Steef van der Laan mee.

Het begin van het huidige bedrijf gaat helemaal 
terug naar 1976. Zevenendertig jaar geleden richtte 
de vader van Ruud als eerste de Duitse tak van 
het bedrijf op. Lurvink GmbH in Bocholt bleek het 
startschot te zijn van een succesvol familiebedrijf. 
Elf jaar later, op 19 maart 1987 begon zoon Ruud, 
geboren in Groenlo, officieel met zijn BV genaamd 
Lurvink Afbouw. 
 
Hogere eisen

Anno 2013 is de markt van het stucen veranderd. 

Lensink speelde hij onder andere samen met Freddy 
Bröckotter en Michel Grothe. 

Steef was vroeger ook een goede voetballer. 
Een flegmatieke rechtsbuiten. Na jaren bij de B en 
A-selectie gezeten te hebben kwam hij via Grol 2 bij 
een heus beloften elftal terecht. Samen met Ruud 
kwam Steef terecht in een team met onder andere 
Stephan Arink, Jos Wientjes en Paul Lensink. Twee 
jaar eerder wist een deel van deze lichting toen nog 
het preutse Terborg Toernooi te winnen. ‘’Vraag 
Ben Bomers (toenmalig trainer) maar naar dit ‘be-
loften elftal’. Het idee was goed, maar uiteindelijk 
kwam er geen flut van terecht.’’

De drie heren hebben allemaal nog steeds een 
blauw-wit voetbalhart. Ruud woont tegenwoordig 
in Barchem, maar Jurgen en Steef worden iedere dag 
wakker onder het gebrul van de Lichtenvoordse leeuw. 
Voor de laatste twee, tevens oud-prinsenpaar bij CV 
de Slöppers (voorganger van de Keienslöppers) is dit 
echter vanzelfsprekend. ‘’Je hebt jarenlang of altijd 
gevoetbald bij de Grol. Je blijft Grollenaar. Voor ons 
leeft die spanning tussen Lichtenvoorde en Groenlo 
niet zo erg.’’

Wat opvallend is, is dat ze nog kunnen, al dan niet wil-
len voetballen. Ruud heeft een slagaderlijke bloeding 

Door de steeds minder aantrekkelijke huizenmarkt 
gaan mensen liever eerder oude huizen opknappen, 
dan kiezen voor nieuwbouw. Lurvink voelde zich dus 
genoodzaakt om zich van de andere stucadoorsbe-
drijven te onderscheiden. ‘’De laatste tijd merken we 
dat er steeds meer vraag naar bijvoorbeeld buiten-
gevel stucwerk is. Dat is bijvoorbeeld één van onze 
specialiteiten.’’ Broer Jurgen vult aan: ‘’De kracht 
van ons is dat we heel breed georiënteerd zijn. Wil 
de klant een specifiek product hebben, dan leveren 
we het, naast het stukadoorswerk gewoon erbij. In 
principe is het leveren van een ‘totaalpakket’ aan de 
klant voor ons meer regel dan uitzondering.’’

Ruud merkt ook op dat er een steeds grotere vraag 
bestaat naar luxere goederen. ‘’Ze willen bijvoor-
beeld mooi geluid in hun woning hebben. Wij leveren 
dan die geluidsdempende panelen.’’ Daarnaast zijn 
de huizen steeds duurzamer geworden. ‘’Vroeger 
was alles in het huis van donkere eiken. Tegenwoor-
dig is alles van de grond tot aan het plafond strak en 
glad’’, zegt planner van Lurvink Afbouw BV, Steef van 
der Laan. ‘’Ook is er de laatste tijd een ‘duurzame 
trend’ aan de gang. Alles moet kosten besparend 
zijn, maar tegelijkertijd ook goed voor het milieu.’’
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Alle drie wonen ze niet in Groenlo. Staat het 
pand in Lichtenvoorde. En wonen twee van de 
drie in het zojuist genoemde dorp. Toch hebben 
deze drie personen naast het feit dat ze bij 
Lurvink Afbouw BV werken, iets met elkaar 
gemeen. Ze hebben allemaal een blauw-wit s.v. 
Grol hart. Ruud Lurvink, Jurgen Lurvink en Steef 
van der Laan over hoe dit is ontstaan. En hoe 
kan een stucadoorsbedrijf zich staande houden 
in een dalende woningmarkt?

Door: Siem Huijskes

Na een half uur praten over stukadoorswerk, de passie 
voor amateurvoetbal en natuurlijk de s.v. Grol komt een 
persoon de kamer aan de Koningslinde binnengewan-
deld. De man draagt zichtbaar iets groens met zich mee. 
Meteen valt het op dat het vloeibaar goud, met daarbij 
bovenop schuimend gerstenat is. ‘’Nee ik hoef geen 
bier’’, antwoordt Ruud Lurvink kort maar krachtig op 
de vraag van de stagiair. ‘’Ik moet nog voetballen van-
avond.’’ De directeur van Lurvink Afbouw BV speelt bij de 
veteranen van Barchem. ‘’We hebben een 45+ toernooi 
in Harfsen. We spelen namelijk een divisie hoger dan de 
veteranen van de Grol.’’

Van Groenlo tot Bremen

‘’Voor ons maakt het niet uit of we richting Oberhau-
sen of Arnhem/Nijmegen oprijden. Het kan ook dicht 
in de buurt zijn. Werk is werk’’, zegt stucadoor Jurgen 
Lurvink. ‘’ Zo gaan we binnenkort naar Bremen en 
werken we tegelijkertijd in Groenlo en Lichtenvoorde.’’

Wietplantages

Wanneer De Gelderlander maandagmorgen op de 
mat bij de drie heren valt, dan is het in eerste instan-
tie bladeren naar de wedstrijdverslagen en foto’s 
van de s.v. Grol en die van Longa’30. Echter telt niet 
alleen het resultaat van zondag. Opgerolde wiet-
plantages kunnen ook rekenen op extra aandacht 
van het bedrijf. ‘’Elke keer weer is het bingo voor 
ons bij het zien van die, door de politie, opgerolde 
plantages. In Enschede bijvoorbeeld hebben ze 
gemiddeld één keer in de week een huis waar een 
wietplantage heeft gezeten’’, vertelt Ruud Lurvink. 
Voor het familiebedrijf zijn dit weer woningen om op 
te knappen of te renoveren.

Eeuwige beloftes

Ruud is vanaf zijn 18e begonnen te voetballen bij 
Grol. Eerst in Grol 5 en later sloot hij zijn voetbal-
lende carrière bij de SV af bij wat nu het huidige 
‘zeuvende elftal’ is. Naar eigen zeggen heeft hij zelfs 
zijn neef Michel Hoffman leren voetballen, op de Pa-
pendijk. Jurgen had meer voetballende kwaliteiten. 
In de A-selectie onder leiding van Ben Bomers en Jos 

‘’We hebben een 45+ toernooi 
in Harfsen. We spelen name-
lijk een divisie hoger dan de 
veteranen van de Grol.’’

Stadse jongens 
in het dorp
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in zijn been gehad. Zowel de linker- als rechterachilles-
pees van Jurgen is afgescheurd en Steef heeft vroeger 
zijn enkel en kuitbeen gebroken.

Liever sponsoren dan reclame

‘’Over sponsoring bij plaatselijke voetbalverenigingen 
hebben wij heel goed nagedacht. Senioren kunnen 
zichzelf redden. We wilden dus graag een jeugdteam 
helpen’’, is de visie van Steef van der Laan. ‘’Destijds is 
dat Grol D1 geworden.’’ Naast de D1 sponsort Lurvink 
ook het G-team van Longa’30. 

De drie zijn van mening dat sponsoren in de regio 
genoeg is. ‘’Ik moet toegeven dat we nauwelijks 
aan reclame doen, maar voor ons is de effectiviteit 
daarvan heel moeilijk te meten. We hebben veel con-
tracten, connecties en zijn we in de regio welbekend 
bij de mensen. Bovendien help je mensen door middel 
van sponsor te zijn’’, zegt te directeur van Lurvink 
Afbouw BV.

Aan het einde van het interview hoopt Ruud 
Lurvink vurig dat het veteranenteam van de 
s.v. Grol volgend seizoen weer bij het team van 
Barchem zit ingedeeld. ‘’We hebben vorig jaar 
een paar keer van ze gewonnen. Toch vind ik het 
leuker om tegen de Grolse Boys en s.v. Grol te 
spelen dan tegen Lochem en Harfsen. Misschien 
dan wel tegen jou Steef? ‘’Die kans is inderdaad 
heel groot’’, antwoordt Steef. ‘’7-tegen-7 lijkt 
me wel leuk, dan hoef ik tenminste niet te gaan 
warmlopen, want dat is niks voor Steef.’’

Door: Henri Walterbos

We wisten met zijn allen al geruime tijd dat hij ziek 
was en dat er geen perspectief was op herstel. Al 
lange tijd werd rekening gehouden met het feit dat 
er wel eens binnen niet al te lange tijd een bericht 
zou kunnen komen dat Bennie Penterman ons 
ontvallen zou zijn. Een jaar geleden werd hij tijdens 
de ALV nog in het zonnetje gezet vanwege zijn 
50-jarig lidmaatschap van de club die hem zo lief 
en dierbaar was. Voorzitter Hans Scheinck sprak 
hem toen nog met mooie woorden toe. “Bennie 
Penterman is met zijn bijna 80 jaar de nestor van 
‘de Woensdaggroep’. Bennie is een harde werker, 
en hij gaat voorop. Je bent een boegbeeld als 
vrijwilliger. Al 40 jaar lang vrijwilliger bij s.v. Grol. 
Ondanks tegenslagen op het persoonlijke vlak de 
laatste jaren is voetbal nog steeds een feest voor 
jou. Daarnaast ben je op meer fronten actief, ook 
buiten s.v. Grol. Jij wist al lang wat mantelzorg 
was. Lang voordat het woord uitgevonden was.” 
Mooie woorden, en geheel terecht! Ik zat er 
dichtbij toen Hans hem toesprak. Het liet hem niet 
onbewogen.

In Memoriam Bennie Penterman

Velen waren blij dat Bennie nog de promotie van 
Grol 1 meemaakte naar de 1e klasse. Hij zelf ook. ’s 
Avonds was hij nog op de instuif in het clubgebouw 
aanwezig en zat hij met enkele andere oudgedien-
den rustig aan een tafeltje en genoot hij zichtbaar 
van alles wat er om hem heen gebeurde….Maar hij 
was er bij! Want dat wilde hij. Met zijn doorzet-
tingsvermogen en karakter was hij alleen daarmee 
al een voorbeeld voor velen. Zo vertelde zijn dochter 
Yvonne nog vlak na zijn overlijden, dat hij zo blij 
was dat hij nog aanwezig was bij de thuiswedstrijd 
Grol-Rheden die eindigde in 4-4. Hij heeft er intens 
van genoten vertelde ze, al moest hij de wedstrijd 
volgen vanaf een stoel achter de boarding. Staan 
kon hij niet meer volhouden. Het was zijn laatste 
wedstrijd die hij zag van zijn trots. Afgelopen 
voorjaar stond ik langs de lijn een wedstrijd van 
mijn zoons te bekijken en stond ik naast Jos 
Heutinck. Komt Bennie naast Jos staan en drukt 
hem een enveloppe in de handen. “Hier Jos, veur 
een rondje veur de jongens. Dat heb ik beloafd.” Jos 
werd er verlegen van, maar nam het zich zichtbaar 

ongemakkelijk voelend aan. Een groots gebaar! 
Het was Bennie ten voeten uit. Blij was hij ook 
dat hij zijn 80e verjaardag, hartje zomer, nog mee 
mocht maken en zijn omgeving opgelucht was 
dat zijn feestje gewoon doorgang kon vinden…..op 
Sportpark Den Elshof. Zijn palmares binnen s.v. Grol 
ziet er indrukwekkend uit; Super-Supporter, gouden 
verenigingsspeld naar aanleiding van zijn 50-jarig 
lidmaatschap, Lid van verdienste en Verenigingsman 
van het jaar. s.v. Grol denkt met respect en warme 
gevoelens terug aan Bennie…een eenvoudige man, 
een sieraad voor de vereniging!  

V.l.n.r. Jos Heutinck, Willie Everink, 
Bennie Penterman en Henk Hoffman

V.l.n.r. Jurgen Lurvink, Steef van der Laan en Ruud Lurvink staand voor hun bedrijfspand in Lichtenvoorde.

De drie heren hebben 
allemaal nog steeds een 
blauw-wit voetbalhart
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De Vlag
New York, de stad van de onbegrensde mogelijkheden. 
De stad die nooit slaapt. Dat beleefde ik onlangs weer 
toen ik met onze vlag midden op Times Square in New 
York was beland. Je voelt de vibraties en het bruisen 
van deze stad aan alle kanten. Ik heb Hennie Schovers 
wel eens horen zeggen: “D’r bunt moar twee steden 
in de wereld, Grolle en Paries”. Nu heeft deze Grol-
betrotter, eh Globetrotter, vaak gelijk of hij meent dat 
te hebben. Dat laat ik in het midden. Alleen wil ik aan 
dit rijtje graag New York toevoegen. New York heeft 
veel gelijkenissen met ons eigen Grolle en s.v. Grol in 
het bijzonder. New York is steeds in beweging en ver-
andert doorlopend. Grolle is ook volop in beweging en 
verandering. Nu met het ambitieuze plan programma 
Stad Groenlo is dat zeker het geval. En zie nu hier, het 
lijkt of wij bij onze s.v. Grol ook een soort gelijk plan 
krijgen. Er is al een denkrichting uit gezet door het be-
stuur die mogelijk grote consequenties voor onze club 
gaan krijgen. Op het moment van het schrijven van 
deze column is de ledenvergadering waar de denkrich-
ting wordt besproken nog niet geweest, maar wil ik u 
mijn bespiegelingen op deze kwestie niet onthouden. 
Op de site valt te lezen dat in de denkrichting nogal 
wat aannames zitten. Met name over de ontwikkeling 
van het ledenaantal is het speculeren geblazen. We 
zijn een krimpregio dat valt niet te ontkennen, maar 
als je de berichten in de media moet geloven wordt de 
Achterhoek straks een uitgestorven geheel met her en 
der nog een achtergebleven zonderling. Je moet uit-
kijken dat als je deze berichten maar al te vaak hoort, 
je er nog in gaat geloven ook. Met de toegenomen 
mobiliteit van de mensen en de mogelijkheden die het 
nieuwe werken biedt kon die zogenaamde krimp nog 
wel eens mee gaan vallen. We hebben nu een mooi 
ruim opgezet sportpark. Als de plannen doorgaan krij-
gen we een geheel duurzaam en compact sportpark in 
de vorm van vier kunstgrasvelden, valt er te lezen op 
de s.v. Grol-site. Hoe ik duurzaam moet zien in relatie 
met kunstgras is mij niet geheel duidelijk. Duurzaam 
is tegenwoordig een modewoord. Het wordt overal 
te pas en te onpas er met de haren aan bij gesleept. 
Echter hier kan ik nog wel mee leven, want je moet 
je plannen natuurlijk ook verkopen. Waar ik echter 
niets van begrijp is dat we ons als financieel gezonde 
vereniging mogelijk zwaar in de schulden gaan steken. 
We gaan straks mogelijk van een mooi ruim opgezet 

De onlangs gehouden ‘Glazen Huis-actie’ ten bate 
van de Voedselbank Oost Achterhoek mag een groot 
succes genoemd worden. Het was dan wel geen Grol-
actie, maar s.v. Grol speelde wel een belangrijke rol in 
het geheel. Niet in de laatste plaats door de locatie 
(de serre van ons sportcafé), en de inzet van ook veel 
Grolleden. Van jong tot oud. Het was aandoenlijk om 
te zien hoe F-spelertjes met voedselpakketten aan 
komen lopen, maar ook seniorenteams die zondag 
voor vertrek een pakket afleveren. Maar ook financiële 

sportpark naar een duur betaald compact sportpark. 
We hebben op dit moment onze velden in eigendom 
en hebben de Marveld-arena tot onze beschikking. 
Straks gaan we 2 velden verkopen aan onze buurman. 
En een ieder weet, buurmans grond is maar een keer te 
koop. Van de opbrengst kunnen we dan de aanleg van 
een kunstgrasveld betalen. Dit kunstgrasveld zal dan 
ingepast moeten worden op het huidige Veld 2, het 
oude trainingsveld. Dit zal ook nog het nodige passen 
en meten worden gezien de beperkte ruimte aldaar. 
We hebben vier kunstgrasvelden nodig. Echter geen 
nood. De buurman is bereid om van de Marveld-arena 
een heel speelveld te maken. Alleen moeten we zelf 
zorgen voor de aanleg van het kunstgrasveld en het 
onderhoud. We kunnen het daarna in erfpacht krijgen 

voor een periode van 10 jaar voor slechts €1,- per jaar. 
Hiermee loop je dus het risico dat je investering ter 
waarde van een kunstgrasveld na 10 jaar weg is, maar 
we nog wel met een schuld zitten van de financiering 
van het betreffende kunstgrasveld. U weet toch ook, al 
te goed is buurmans-gek. Zonder dat ik onze buurman 
hiervan wil betichten. Het enige duurzame aan deze 
plannen lijkt mij dat we straks met een duurzaam 
financieel probleem worden opgezadeld. Wij moeten 
net als de New Yorkers, altijd geloven in kansen. Maar 
wel met een beetje realiteitszin graag. We hoeven niet 
alles over te nemen van de Amerikanen. Begon daar 
immers de financiële crisis niet? 

De Vlaggenist 
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bijdragen werden gedaan. Zo doneerden Grol B1 en A1 
grif. B1 had vooraf een formule bedacht. Voor elk voor-
doelpunt 2 euro, en voor elk tegendoelpunt 1 euro. Men 
verloor jammerlijk met 2-0 maar er werd met een gulle 
lach gedoneerd. Een dag later tijdens de verloting bij de 
thuiswedstrijd van Grol, werden gewonnen prijzen be-
schikbaar gesteld. Ook tegenstanders van Grolteams 
brachten spullen mee. Hartverwarmend voor de or-
ganisatoren Patrick Pos en Rob Porskamp. Het leverde 
uiteindelijk een formidabel bedrag van 19.872 euro op. 

‘Glazen Huis-actie’
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