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C L U B B L A D
J a a rg a n g  3 4  -  2  a p r i l  2 0 1 4  -  n r.1

Het eerste clubblad van het nieuwe jaar ligt nu voor u. Een kwartaal waarin al het nodige 
gebeurd is. Mooie dingen, zoals de prestaties van ons eerste elftal, het tekenen van een 
convenant tussen s.v. Grol en FC Twente, maar ook wederom enkele zeer gewaardeerde 
Grolmensen die ons ontvallen zijn. Het hoort er nu eenmaal bij, maar het went nooit. Zeker 
niet als ze zo geliefd waren als Willie Everink en Jeroen Groot Zevert. Over hen verderop 
in deze uitgave meer, maar ook Piet Legro overleed, al 70 jaar lid van onze vereniging. Een 
markante Grollenaar. Bij s.v. Grol speelde hij recreatief in zijn jongere jaren. Vrijwilliger kon 
hij niet zijn, zo vertelde Grol-encyclopedie Tonnie Porskamp me, omdat hij te druk met 
de zaak en zijn groentekar was. Wel stond hij jarenlang aan de lijn bij ons eerste team, 
of kwam hij samen met zijn Dinie een kaartje leggen in de kantine op zondagmiddag. 
Daarnaast was hij jarenlang een onmisbare sponsor. Zijn unieke ‘ondeugende’ humor 
blijft voortleven in zijn zonen Peter en Hans, en ook wel een tikkeltje in kleinzoon Gymon, 
speler van Grol B1. Met respect zullen wij Piet Legro blijven gedenken binnen s.v. Grol.

Wat ik al memoreerde, het eerste team is aan een prima seizoen bezig. Dat verdient een 
groot compliment. Aan het team, maar vooral aan teambuilder Jos Heutinck. Geheel terecht 
schrijft dagblad de Gelderlander dat alles  bij s.v. Grol euforisch is na de 4-1 overwinning 
op de zwaarbetaalde ‘amateurs’ van Babberich. Alles duidt op ruim klassebehoud, maar 
we zijn er nog niet, al kan en wil ik me niet meer voorstellen dat het nog mis kan gaan.

Is het dan een en al hosanna binnen s.v. Grol? Nee hoor, zeker niet, ook hier werken 
mensen en worden er fouten gemaakt en botsen karakters wel eens. Het houdt iedereen 
scherp. Enkel door elkaar veren op een plek te steken daar waar de zon nooit schijnt, 
daarmee komen we er niet. We mogen, nee moeten zelfs kritisch blijven. Ook op onszelf! 
Echter wat je vindt wel roepen op de plek waar er ook daadwerkelijk iets mee gedaan kan 
worden. Het brengt ons als vereniging verder. De een vindt dat de club overgeorganiseerd 
is met al zijn commissies en door de bomen het bos niet meer te zien is, de ander stelt 
wederom een commissie in. De tijd zal het leren wat het beste is. Wat vast staat, s.v. Grol 
is en blijft in beweging.

Voor nu veel leesplezier toegewenst met deze eerste uitgave van het nieuwe jaar. We 
hebben als redactie wederom ons best gedaan u een gevarieerd en aantrekkelijk clubblad 
voor te schotelen. Voor teams die strijden voor een mooie eindrangschikking of voor 
lijfsbehoud, hen wensen wij allen heel veel succes, maar vooral heel veel plezier, binnen 
onze toch wel prachtige vereniging!
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“De wereld is groter dan Lievelde”

Ik sta in een café en kijk wat verloren 
om me heen. “Kan ik je misschien hel-
pen?,” vraagt een meisje uit de bedie-
ning mij. “Ja, ik heb hier een afspraak 
met een man, ik gok dat hij zo rond 
de 50 jaar is. We hebben afgesproken 
bij de stamtafel, maar dit is de eerste 
keer dat ik hier een stap binnen zet. 
En ik heb ook geen idee hoe hij eruit 
ziet, ik heb hem namelijk nog nooit 
gezien.” “O, dan wordt het voor mij 
wel heel lastig,” lacht ze. 

Door: Dirk Naaijkens

Het is donderdagavond 20.00 uur. Ik 
heb afgesproken in hartje Utrecht met 
oud-Grolspeler Henri Ponds. Enkele tellen 
later zie ik een man binnenkomen met 
een oude teamfoto in zijn hand. Dat moet 
hem zijn! Op deze foto prijken bekende 
gezichten, voor velen haalt het ongetwij-
feld nostalgische beelden uit vervlogen tij-
den voor de geest. Zijn hoeveelheid haar 
is iets afgenomen, maar zo te zien is Henri 
in 40 jaar tijd vrij weinig veranderd. “Maar 
over die foto kom ik zo wel te spreken, 
begin eerst maar bij het begin.” Ponds, 

de achternaam verraadt misschien al waar 
hij vandaan komt. Inderdaad: Lievelde. 
Onder de rook van het door zijn opa op-
gerichte confectiebedrijf groeide hij daar 
op met vijf broers en zussen, zoals hij zelf 
beschrijft in een ‘warm, hecht gezin’. 

“Doordat mijn vader, toen die eenmaal de 
fabriek overgenomen had, zijn hoofd maar 
moeilijk boven water kon houden, stond 
het bedrijf centraal binnen ons gezin. We 
waren dus vaak een beetje op onszelf 
aangewezen. Maar het voordeel van zo’n 
dorp is dat dat altijd wel wordt opgevan-
gen, we konden onszelf prima redden. Ik 
ging, toen ik eenmaal van de basisschool 
af was, naar de mavo in Lichtenvoorde, 
een paar kilometer verderop. Hier zat ik 
echter helemaal op de verkeerde plek; ik 
zat ver onder mijn niveau. Ik haalde al-
lemaal negens. Het was die tijd ongebrui-
kelijk dat je naar de havo of het atheneum 
ging, iedereen ging zo ongeveer naar de 

mavo, want dat was men gewend daar. 
Ik dus ook.” Hij blonk niet alleen uit in 
school, het bleek al snel dat hij zijn roe-
ping had gevonden binnen het voetbal. 

Overstap naar Grol
“De eerste jaren speelde ik nog bij Erix, 
maar het duurde niet lang totdat ik de 
moed bijeen had geraapt om naar Grol 
te gaan,” vertelt hij. “Samen met twee 
vrienden, waaronder Jos (Blankenborg, 
red.) hadden we afgesproken dit te doen. 
Bij Erix zou ik vanuit de B-jeugd direct 
door moeten stromen naar de A-selectie, 
doordat er een tekort aan spelers was, 
maar ik hoorde natuurlijk gewoon in de 
B. Hier had ik geen zin in. Binnen zo’n 
kleine gemeenschap als Lievelde was 
deze overstap niet niks, daar zorgde het 
voor scheve gezichten. Maar goed, in ’73 
kwamen we met zijn drieën dus bij Grol 
binnen. Onder leiding van Cor Migchiel-
sen nam ik als 16-jarige mijn plaats in op 
het middenveld, in de B-selectie. Ik kon 
wel goed voetballen hoor, ik was tech-
nisch, had loopvermogen en bezat een 
stevige pass. Ik was een échte midden-
velder. Daarnaast hadden we kwalitatief 

een uitstekend team. Absoluut hoogte-
punt van dat seizoen was het internati-
onaal voetbaltoernooi in Mannheim, in 
Duitsland (zie foto). Hierbij waren onder 
andere teams uit Frankrijk en Zwitserland 
bij. Wij gingen er uiteraard vanuit dat we 
daar op gras zouden spelen, kwamen we 
daar aan, bleek er helemaal geen gras te 
zijn! We moesten op gravel spelen. Dit 
hebben we wel gewoon gedaan, en we 
schopten het zelfs tot in de finale!” Naast 
dit hoogtepunt, herinnert hij zich nog 
goed het kampioenschap van Grol, een 
aantal jaar later, in ’79. “Toen studeerde 
ik al in Tilburg en ging ik nog elk weekend 
op en neer om een wedstrijd bij Grol 1 
te spelen. Het was erg spannend van te 
voren, de kranten keken al vooruit op de 
beslissende wedstrijd tegen AD’69.

Uiteindelijk werd deze beslecht in het 
voordeel van Grol, en was promotie naar 
de derde klasse een feit! Onze trainer Har-
rie Notten heeft een groot aandeel in het 
kampioenschap gehad, hij was erg fana-

tiek en goed in de omgang met spelers. Ik 
kende hem natuurlijk van de jeugd, waar 
hij mij ook al trainde en vond hem altijd 
een inspirerende man.”

Weg uit de Achterhoek
“Hierna heb ik nog twee jaar bij Grol ge-
voetbald, maar op gegeven moment had 
ik toch mijn leven ergens anders.” 
Heb je nooit gedacht: ‘ik ga later weer 
terug naar Lievelde?’ “Nee, nooit. In 
teams waarin ik altijd speelde draaide 
het ook écht om voetbal, het was geen 
vriendenteam. Na trainingen kan ik me 
niet herinneren dat er werd gedronken, 
alleen zondags na de wedstrijd. Daar-
naast bood de Achterhoek me te weinig 
toekomst. Het is leuk tot je een jaar of 

“Iedereen ging zo ongeveer 

naar de mavo, want dat was 

men gewend daar.”

“Wat Grol ontbrak, ontbrak 

mij ook: fanatisme.”

“Als ik terugkijk op het ver-

leden, vind ik mezelf ineens 

heel oud lijken.”

16/17 bent, maar de wereld is groter dan 
Lievelde.” Nadat hij de opleiding Lichame-
lijke Opvoeding had afgerond, verhuisde 
Henri naar Utrecht. “Daar heb ik nog wel 
een paar jaar gevoetbald bij diverse clubs, 
maar uiteindelijk ben ik ermee opgehou-
den. Wat Grol ontbrak, ontbrak mij ook: 
fanatisme. Ik kom trouwens nog wel af en 
toe in de Achterhoek, ik heb hier nog veel 
familie wonen en mijn moeder woont in 
Lichtenvoorde. Een paar jaar terug ben ik 
nog bij Grol zelf geweest, bij de thuiswed-
strijd tegen Longa. Toen die kippen waren 
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Wij zijn nu ook op zondag open van 12.00 t/m 18.00

losgelaten, die liepen toen over het veld. 
Ik volg Grol 1 nog wel namelijk, december 
vorig jaar was ik nog kijken bij de uit-
wedstrijd tegen Hoogland. Deze eindigde 
helaas in een 5-0 nederlaag. Oude beken-
den als Tonnie Theissen en Hans Scheinck 
kwam ik daar tegen. Ik kom eigenlijk 
altijd wel oude bekenden tegen als ik een 
Grolwedstrijd bezoek. Op zulke momen-
ten, als ik terugkijk op het verleden, vind 
ik mezelf ineens heel oud lijken.”

Het leven van een 50-plusser
“Over een halfjaartje word ik al 57, dan 
mag ik zelfs een zogenaamde ‘pasdag’ 
aanvragen op het werk, dat houdt in 
dat je voordelig minder kunt werken...” 
Henri’s wekker is meestal gezet om 6:00 
uur ’s ochtends. Hij moet namelijk de 
trein pakken naar Den Haag, waar hij 
werkt bij de NVAO. Deze organisatie ziet 
toe op de kwaliteit van hoger onderwijs 
in Nederland en Vlaanderen. “Dus ook 
op joúw opleiding,” waarschuwt hij mij 
nog. “Eigenlijk heb ik van alles gedaan, 
maar het is geen pad dat van tevoren 
is uitgedacht. Het hangt bij elkaar door 
toevalligheden, je moet openstaan voor 
nieuwe dingen en doen wat je leuk vindt. 
Ik had bijvoorbeeld ook scheikunde kun-
nen gaan studeren, of natuurkunde. Maar 
de sportopleiding vond ik leuker; leukere 
type mensen en geen ‘nerds’ zoals je die 
veel meer bij de exacte studies terug zag. 
Die sportiviteit heb ik mijn hele leven 
vastgehouden. Zo doe ik aan hardlopen en 
fitness ik elke week een keer, al is dit ook 
voor de gezelligheid. Binnenkort zijn mijn 
beide dochters het huis uit, dus wordt het 
ineens stil hier. Dan heb ik, geloof ik, wel 
weer tijd om het golfen op te pakken. Met 
de geboorte van de oudste ben ik hiermee 
gestopt, maar nu kan het dus weer.” 

Een ver, zwart-wit verleden van een 
generatie voor mij, ik krijg bij het 
aanhoren van de talrijke verhalen 
bijna het idee dat ik vele jaren te laat 
geboren ben. Is het de zweem van 
nostalgie? Misschien wel. De sporti-
viteit heeft hij na vele jaren in ieder 
geval weten te behouden, iets waar 
ondergetekende nog een puntje aan 
kan zuigen…
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Twente ‘van’ Jules en Daan 
op bezoek bij de Grol
Dinsdagavond 18 maart. Het hoofdveld van de s.v. Grol wordt bemand door FC Twente 
D1 en Grol D1/C1. Ze spelen een vriendschappelijke wedstrijd en dat is natuurlijk mooi. 
De ploeg uit Enschede staat bovenaan in de competitie, speelt de halve finale in de 
KNVB beker en er voetballen twee Grolse jongens, Jules Stokkers en Daan Rots. Twee 
fijne jongens, getalenteerd, ze doen het heel goed bij Twente en speelden twee jaar 
geleden nog bij Grol en werden toen met E1 kampioen van District Oost. Vanavond dus 
tegen hun oude club en tegen een hoop vrienden. De belangstelling is groot. Vaders, 
moeders, broers, zussen, opa’s en oma’s, vrienden en andere toeschouwers die alle-
maal zin hebben in een mooie voetbalavond.   

Door: Tim Ebbers

De wedstrijd 
Qua yell doen de twee ploegen niet voor el-
kaar onder, dus dat kan nog wel eens een 
mooie partij voetbal worden. De scheids 
fluit voor het begin van de wedstrijd en het 
is direct goed en fanatiek. Twee ploegen die 
willen winnen en dus vooral ook willen aan-
vallen. Het eerste kwartier gaat het gelijk op 
en het is nog niet helemaal duidelijk waar 
het eerste doelpunt zal vallen. Na een kwar-
tier is het Twente dat scoort en vanaf dat 
moment de wedstrijd gaat beheersen. Grol 
geeft zich niet gewonnen, blijft voetballen, 
creëert een paar mooie kansen, maar het is 
Twente dat domineert en voor rust zes keer 
weet te scoren. Daan staat in de spits, komt 
een paar keer dicht in de buurt van het doel, 
maar weet helaas niet te scoren. Jules heeft 
wat meer geluk en weet vanaf de rechtsback 

Spelers staan op andere posities en na het 
moeizame gelijke spel van afgelopen zater-
dag, is dit ook goed voor het vertrouwen van 
de jongens.” Het lijkt er lang op dat Grol het 
moet doen zonder een doelpunt, maar zo’n 
vijf minuten voor het laatste fluitje komt dan 
toch de verlossing. De uitstekend fluitende 
scheids Bart Huijskes vindt dat Grol na een 
soort van overtreding recht heeft op een 
doelpunt…of in ieder geval op een straf-
schop. Stan Nijhuis bedenkt zich geen mo-
ment, pakt de bal, geeft hem niet meer af, 
legt hem op de stip en scoort! Hij viert zijn 
eretreffer uitbundig en rusht juichend naar 
de hoek van het veld en laat zich uitgebreid 
feliciteren. Daan kan een lach niet onder-
drukken en het is duidelijk dat hij blij is voor 
zijn vriend. 
Grol – Twente: 1 – 8.

Na de wedstrijd zijn er felicitaties en danken 
de spelers elkaar, de leiding en het publiek. 
Voordat Jules, Daan en de overige Grol en 
Twente spelers links en rechts gefotogra-
feerd worden, is er nog heel even tijd voor 
een korte reactie van de Grolse jongens in 
Twentse dienst. Jules: “Het was zeker niet 
onze beste wedstrijd, maar ik ben best te-
vreden”. “ We hebben toch best goed ge-
speeld en spelen tegen Grol met veel vrien-
den was echt mooi”, vult Daan lachend aan.  

positie het doel te vinden en pakt zijn goal. 
Marc Rots denkt dat het met het scoren van 
Daan nog wel goed gaat komen: “Daan had 
er ontzettend veel zin in, vindt het prachtig 
om tegen zijn vrienden te voetballen en wil 
natuurlijk ook scoren. Dat gaat dan vast nog 
gebeuren in de tweede helft.”

Grol begint fanatiek aan de tweede helft 
en krijgt ook best een paar mooie kansen. 
Er wordt strak verdedigd, er is minder bal-
verlies en de spelers weten elkaar beter te 
vinden.  Ondanks het goede spel van Grol 
is het Twente dat de voorsprong verder ver-
groot door mooie doelpunten van Jules en 
van Daan. De mensen langs de kant zijn het 
erover eens dat het een talentvolle groep 
jongens is en ook dat de wedstrijd best fel 
is, maar altijd sportief. Marc: “Voor Grol is 
het natuurlijk mooi en ook goed om deze 
wedstrijd te spelen, maar voor Twente ook. 

Geert Jan: “Jules voetbalt met heel veel ple-
zier bij FC Twente, hoewel Feyenoord na-
tuurlijk zijn club blijft (en terecht!). Twente 
D1 is een leuke groep, waarbij de jongens en 
ouders goed met elkaar omgaan. De sfeer is 
vergelijkbaar met de jaren van Jules in Grol 
F1 en Grol E1: dus voor de ouders mondje 
dicht langs de lijn. Als speler leert hij ontzet-
tend veel. Niet alleen op de training, maar 
ook door de vele wedstrijden die er gespeeld 
worden, waarbij hij ook nog op verschillende 
posities wordt ingezet. Sinds dit seizoen zit Ju-
les ook op de middelbare school in Enschede. 
Dat gaat goed maar is wel intensief: lange da-
gen maken, 5 x in de week naar Enschede, 4 
x in de week trainen, huiswerk en natuurlijk 
zaterdags nog een wedstrijd spelen.”

“Het gesloten convenant met FC Twente is 
een goede zaak en levert een win-winsituatie 
op: Grol kan gebruik maken van de profes-
sionele Twente organisatie, terwijl Twente 
gebruik kan maken van de resultaten van de 

Vaders over hun voetballende zonen
professionele Grol opleiding.” 

Marc: “Daan speelt sinds 2 jaar bij FC Twente. 
Hij speelt daar nu in de D1. Voor Daan is het 
spelen bij FC Twente een droom die uitkomt, 
spelen voor de mooiste club van Nederland. 
Naast Grol natuurlijk.  ‘s Ochtends wordt hij 
altijd opgehaald met een busje van FC Twente 
om naar school gebracht te worden. Hij zit in 
Enschede op het voortgezet onderwijs, en ‘s 
avonds wordt hij weer thuisgebracht. Daan 
traint 4x in de week en heeft daarnaast nog 
1x judotraining en 1x turntraining. Zaterdags is 
het dan matchday. FC Twente D1 is een erg 
leuk team met geweldige talenten en een erg 
leuke sfeer. Op dit moment staan ze boven-
aan in de 1e divisie en met nog 4 wedstrijden 
te spelen hebben ze een goede kans om kam-
pioen te worden. Wat heel bijzonder zou zijn. 
Daan staat meestal in de spits maar wordt 
ook wel eens op andere posities neergezet 
om zo te leren wat het inhoudt om op die po-
sitie te spelen.” 
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In een bomvol sportcafé werd op zondag 
2 februari door het bestuur van de Stich-
ting Internationaal Marveldtoernooi 
het deelnemersveld bekend gemaakt 
voor de 25e editie in 2014, dat dit jaar 
gehouden wordt in het weekend van 23, 
24 en 25 mei. Hier was zowel door de 
organisatie als wel alles en iedereen bin-
nen s.v. Grol reikhalzend naar uitgeke-
ken. Wie zouden de 25e affiche sieren? 
Zou er een nog mooier en beter deel-
nemersveld vastgelegd kunnen worden 
dan afgelopen jaren al het geval is ge-
weest? Het bestuur kennende wist ook 
iedereen wel dat het eigenlijk toch wel 
heel spectaculair zou gaan worden. En 
zo geschiedde. 

Door: Ellen Simmelink/Henri Walterbos

Maar liefst 4 nieuwe deelnemers ten opzich-
te van 2013, clubs uit 6 verschillende landen, 
uit 3 verschillende werelddelen, 6 clubs die 
dit seizoen actief waren of nog actief zijn in 
de Champions League of Europa League en 
4 clubs die in de top 10 voorkomen van de 
beste jeugdopleidingen van Europa. Brazilië, 
waar dit jaar het WK plaatsvindt, is zelfs ver-
tegenwoordigd met liefst twee teams.

Formule
De formule werd gehandhaafd: 5 Neder-
landse, waaronder natuurlijk s.v. Grol, en 7 
buitenlandse ploegen. Tevens is de opzet 
van het toernooi ongewijzigd: twee poule-
wedstrijden op de vrijdagavond, drie op de 
zaterdag en op zondag zowel plaatsings- als 
finalewedstrijden.

Met een fantastische presentatie, een film 
gemaakt door Jeroen Sprenkeler met me-
dewerking van Michael Lammers en Chris-
tof Elsinghorst, werden alle deelnemende 
teams aan het publiek gepresenteerd. Van 
de 4 nieuwe deelnemers op de affiche van 
2014 zijn er 2 teams die voor het eerst in 
Groenlo aantreden: Fluminense uit Brazilië 
en Chivas Guadalajara uit Mexico. Daarnaast 
is het bestuur zeer verheugd dat het gelukt 
is FC Barcelona, winnaar van het toernooi 
in 2005, opnieuw naar Groenlo te kunnen 
halen. De laatste keer dat zij uitkwamen op 
het Marveldtoernooi was in 2006. Ook is het 
bestuur zeer content met het feit dat Feyen-
oord dit jaar, nadat zij in 2013 niet konden 
komen vanwege deelname aan andere toer-
nooien en periodisering, weer van de partij 
is. Dit hadden zij reeds toegezegd voordat 
er überhaupt een balletje getrapt was op 
de editie 2013. Feyenoord is van meet af aan 
een waardige ambassadeur geweest van het 
toernooi. De Rotterdamse volksclub heeft 
een belangrijke rol gespeeld in het werven 
en interesseren van andere topclubs voor het 
Marveldtoernooi.

De Nederlandse deelname bestaat uit:
s.v. Grol    25e keer, 
hoogste klassering 8e plaats in 1992
Ajax    18e keer, 
winnaar toernooi in 1998, 2003 en 2005
PSV    17e keer, 
winnaar 2001 en 2007
FC Twente  17e keer, 
hoogste klassering 4e plaats in 2008
Feyenoord  21e keer, 
winnaar 1993, 1995 en 1997

De buitenlandse deelname bestaat uit:
Atlético Paranaense  2e keer, 
winnaar 2013
Bayer 04 Leverkusen 14e keer, 
winnaar 1996, 2000, 2002 en 2013
Real Madrid  9e keer, 
winnaar 2011
Manchester United  12e keer, 
hoogste klassering 2e plaats in 2012
Chivas Guadalajara 1e keer
Fluminense  1e keer
FC Barcelona  4e keer, 
winnaar 2005

Meest aansprekend jeugdtoernooi
Een deelnemersveld van absoluut topniveau, 
met veel verschillende culturen en speelstijlen. 
Exact de reden waarom het voor topploegen 
zo interessant is om naar te Groenlo komen. 
PSV liet voor het toernooi 2013 zelfs een ta-
lentvolle jeugdspeler uit Amerika overkomen 
om op het Marveldtoernooi uit te testen. Het 
bestuur is dan ook bijzonder trots deze affiche 
te kunnen presenteren deze jubileumeditie. 
De loting werd verricht door Sander Nijhoff en 
Ramon Porskamp, de twee nieuwe bestuursle-
den van het Marveldtoernooi. Leuk om te ver-
melden is dat beiden zelf ooit speelden op het 
Marveldtoernooi. Scheidend voorzitter Ben 
Bomers vertelde de aanwezigen bijzonder in 
zijn nopjes te zijn met deze jonge versterking: 
“Ik weet zeker dat jullie het Marveldtoernooi, 
dat uitgegroeid is tot het meest aansprekende 
jeugdtoernooi binnen Europa, nieuwe impul-
sen zullen gaan geven. En dat wij zo genoemd 
worden, dat doen wij niet zelf, maar dat staat 
zelfs in Voetbal International. Het wordt een 
enorm sportief spektakel zo vlak voor de WK.”

Barcelona en Real Madrid beiden 
op jubileumeditie Marveldtoernooi
El Clàsico op Den Elshof? Sander Nijhof en Ben Bomers zichbaar trots op het deelnemersveld



Tekkels

De poule-indeling werd verricht door com-
missielid Tonnie Hartman. Bij de Groljeugd 
ging luid gejuich op dat men uit mag komen 
tegen FC Barcelona. Het toernooi kan voor 
de Groljeugd al niet meer stuk. 

De wedstrijden zullen geleid worden enkel 
door topscheidsrechters uit de Eredivisie/
Jupiler League, die zich elk jaar net zo ver-
heugen op het toernooi in Groenlo, maar 
ook door enkele internationale arbiters, 
waaronder enkele jonge talenten. Het toer-
nooi wordt niet alleen geroemd om haar 
hoogstaande voetbal, maar ook om de orga-
nisatie in het algemeen, en niet in de laatste 
plaats om de Grolse gastvrijheid. Het toer-
nooi is een uniek gebeuren vanaf ruim voor 
aanvang, wanneer tientallen Grol-vrijwilligers 
de handen uit de mouwen steken in de voor-
bereiding, maar ook door de onderlinge 
sfeer tussen de wedstrijden door en na af-
loop van alle 3 de toernooidagen. Trainers 
en begeleiders van teams die elkaar het ge-
hele weekend bestrijden drinken met elkaar 

een biertje. Er worden tijdens het toernooi 
vriendschappen voor het leven gesloten. 
Goed voorbeeld daarvan is scheidsrechter 
Raymond van Meenen, die het weekend al 
‘sinds mensenheugenis’ als een uitje be-
schouwd, een weerzien met vrienden en al 
jaren met zijn partner Monique naar Groen-
lo komt. Niet verwonderlijk dat het gehele 
stichtingsbestuur in 2012 uitgenodigd werd 
op de bruiloft van het sympathieke stel. 
Toen het stel hun geluk bekroonde met 
de geboorte van hun dochter, kwam ook 
zij mee naar Groenlo. Als Raymond naar 
Groenlo blijft komen, zal het straks niemand 
verwonderen dat dochterlief ooit met een 
Grolse jongen in huis komt!!!

Sponsoravond
Donderdagavond voorafgaand aan het 
toernooi vindt de traditionele sponsor-
avond plaats in de tot sfeervolle zaal om-
getoverde sporthal. Ook hier is de orga-
nisatie druk mee bezig. Ook sponsoren 
kijken elk jaar weer uit naar deze avond.

* Ronald Buesink en John Ligtenberg stonden 
tijdens de carnaval ergens buiten te urine-
ren toen de ‘sterke hand’ verscheen. Deze 
vertelde dat deze overtreding van de open-
bare orde beide heren op een prent van 175 
euro kwam te staan. Toen beide heren ge-
vat dachten te reageren door te vertellen 
dat ze andere handelingen aan het verrich-
ten waren, antwoordde Bromsnor dat het 
dan geen 175 euro was maar 250 euro. De 
conclusie was gemakkelijk te …..!

* De wintertijd was de nacht ervoor in ge-
gaan, staat Gerrit Oosterholt de bewuste 
‘day after’ op een nagenoeg verlaten sport-
park te kijken in afwachting van de wed-
strijd van Grol 1. Komt Tonnie Hartman 
aangelopen, wendt Gerrit zich richting 
de ‘directeur van Sportpark Den Elshof’: 
“Wordt d’r neet evoetbald half dree?” Ja-
wal,” antwoordt Toon: “Moar ’t is pas half 
twee. Ie bunt een uur te vrog.”

* Stephan Arink tegen Max de Vries: “Ik zit 
tegenwoordig vaker in de bestuurskamer 
van de Grol dan thoes in de woonkamer.”

* Jasper Schovers gaat naar de wedstrijd Vi-
tesse – FC Groningen. Is de wedstrijd goed 
en wel begonnen stelt Jasper zijn vader een 
vraag die je meer van zijn opa verwacht: 
“Hebben ze hier ook een kantine?”

* Stef Oldenkotte (Grol D3) vraagt zijn speler 
Mees klein Gebbink wat hij het leukste op 
school vindt, antwoordt deze oprecht en 
eerlijk: “Kwart over drie!”

* Bart de Vries, de middelste van de verbaal 
sterk bekend staande Grolse variant van 
de Daltonbrothers, ‘The de Vriesbrothers’, 
doet dan wel niet zo vaak van zich spreken 
dan zijn oudere broer dat kan. Geheel te-
recht overigens, maar Bart doet er weinig 
voor onder. Teksten die zo op een tegeltje 
kunnen, zoals deze: “Ik heb liever dat vrou-
wen drinken, dan dat je er de gehele tijd 
naar moet luisteren.”

* Dezelfde Bart de Vries tegen Wouter 
Scharenborg als deze vertelt dat hij vader 
is geworden van een tweeling jongens en 
dat het een hele drukte is: “Dat doe je niet 
goed. Het eerste jaar is voor de moeder. Jij 
komt als vader pas later in beeld.”

14

Giovani Dos Santos, succesvol spits van Mexico (midden) en Daley Blind (rechts) 
in actie tijdens de editie 2004.            (www.youtube.com/watch?v=6Roc2lf6Zek)
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De meeste voetballers/Grollenaren van mijn leeftijd (bouwjaar 66 of eerder) zul-
len deze excentrieke, flamboyante, opvallende persoonlijkheid nog wel op het 
netvlies hebben staan. Niet alleen op het Grolveld maar ook in het dagelijkse 
leven kwam je deze enfant terrible regelmatig tegen. Maar hoe gaat het nu met 
hem, waar hangt hij uit, wat doet hij? Kortom: tijd om hem eens op te zoeken en 
hem nader aan jullie te introduceren.

Terug in de tijd 
met Jos ‘Punkie’ Wientjes

teit was ook niet altijd goed. Jos heeft alle 
selectieteams doorlopen met veelal dezelfde 
spelers. Bekende namen met wie hij samen 
heeft gespeeld zijn Paul Lensink (overleden), 
Peter Hulzing, Ronny Baten, Eric Baten, 
Frans Heming, Ben Meuleman, René Reije-
rink, Hennie Elschot, Eddie Zieverink, Ray-
mond Pillen en René Jansen. Het was een 
erg goed team waar ze veel prijzen mee heb-
ben gewonnen. Maar zoals wel vaker viel het 
team na de A-jeugd uit elkaar. De leiders die 
Jos heeft gehad zijn Tonnie Hartman (had hij 
enorm veel respect voor), Hemmie Oolthuis, 
Hans Scheinck, Corrie Mighielsen, Jan Blan-
ckenborg, Jos Lensink, Jan Kolkman , Michel 
Frenken. De voorzitters die Jos heeft meege-
maakt zijn Johan Koehorst, Henk Stokkers en 
Theo Huijskes. Jos is ook nog leider geweest 
bij de minst getalenteerde jeugd van de s.v. 
Grol.

Wat doet Jos of heeft hij gedaan?
Jos is in Groenlo begonnen bij de gemeente. 
Dat werk heeft hij 15 jaar gedaan. Als ma-
nusje van alles, technische dienst zag je hem 
regelmatig met zijn karretje door Groenlo 
rijden. Dat werk heeft hij ook nog een tijdje 
gedaan toen hij in Enschede woonde. Maar 
toen hij eenmaal een baan in Enschede 
(complexbeheerder in een zorginstelling) 
kon krijgen heeft hij ontslag genomen bij de 
gemeente Groenlo. Toen nog een tijdje op 
de luchthaven in Twente gewerkt. Nu werkt 
hij bij de woningcorporatie in Hengelo. Al 
6 jaar. En dat doet hij nog steeds met veel 
plezier. Een leuke, spannende, uitdagende, 
afwisselende baan.

Hoe komt hij aan de bijnaam Punkie?
Deze bijnaam dateert uit de new-wave peri-
ode, uit de tijd van Blondie, The Strangles en 
Johnnie Rot van de Sex Pistols. Jos had zijn 
haren rechtop staan, was alternatief gekleed 
en op kamp kreeg hij de bijnaam Punkie.

Leuke anekdotes
In de A-selectie werd Jos door trainer Jan 
Kolkman geschorst. Hij kreeg het tijdens de 
training aan de stok met Frans Heming. Hij 
weet niet meer wat de reden was. Maar Jos 
mocht het seizoen niet afmaken. Eenmaal bij 
de Senioren mocht hij weer voetballen. Ie-
dereen ging over naar het eerste en tweede 
elftal van de Senioren (zelfs spelers die veel 
slechter waren dan hij) en Jos moest als enige 
speler, als straf, in het derde team beginnen. 
Dit door de schorsing. Daar had Jos geen trek 
in dus stopte hij dat jaar met voetbal. 

Het jaar daarop ging Punkie weer voetballen 
maar omdat hij geen kans kreeg in de selec-
tieteams is hij naar Grol 11 gegaan. Samen 
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met Stephan Arink . Zij waren beide veel te 
goed voor dat team en zij maakten bijna alle 
doelpunten. Het was zo gezellig dat ze er 
jaren zijn blijven voetballen. Zo’n 6 á 7 jaar. 
Maar ze werden door het Grolbestuur ver-
plicht terug gehaald toen het zowel met het 
eerste als het tweede heel slecht ging. Dat 
vonden die andere gasten niet prettig. Jos en 
Stephan hadden natuurlijk al die jaren weinig 
tot niet getraind. Jos moest naar het tweede 
voor de laatste wedstrijden van dat seizoen 
en werd met 11 doelpunten nog clubtop-
scorer en Grol 2 handhaafde zich. Stephan 
speelde meestal bij het eerste en ook Grol 1 
handhaafde zich.

Ook nog een jaar gevoetbald in het derde 
team onder Michel Frenken. Jos werd aan-
voerder. Frenken zag het wel zitten met Jos 
en hij mocht dan ook alle penalty’s, hoek-
schoppen en vrije ballen nemen. In de derde 
wedstrijd ging het echter al mis. Ze hadden 
de zaterdagavond voorafgaand aan die wed-
strijd een vrijgezellenfeest van Wally in Lich-
tenvoorde en dat liep helemaal uit de hand 
met veel teveel drank. Frenken had dat ge-
hoord en hij zette Jos en ook Stephan Arink 
op de bank. De wedstrijd liep niet lekker en 
toen moest het tweetal er alsnog in. Maar 
Stephan bedankte hiervoor en zei: “ik ga er 
niet meer in, ik zit hier goed”. Toen moest 
Jos erin. We kregen een penalty en Jos eiste 
die op. En ja hoor, hoog over. Wedstrijd ging 
verloren. Dit betekende het einde van Michel 
Frenkens vertrouwen in Jos.  

Eenmaal wonend in Enschede heeft Jos nog 
gevoetbald bij Vogido. In een laag team. Hij 
kwam net terug van vakantie, had nog niet 
getraind, kende dus nog niemand en werd 
door de trainer op de bank gezet. Jos vond 
dit toen terecht. Het was 0-0 bij rust en het 
bleef in de tweede helft ook nog lang 0-0. 
De trainer was ergens wel blij met een puntje 
maar uit beleefdheid vroeg hij of Jos nog 15 
minuten mee wilde spelen. Hij baalde dat 
Jos ja zei. Hij ging zich warm lopen, viel in 
en hij scoorde 5 doelpunten. De trainer was 
blij als een klein kind en omhelsde Jos innig 
na het laatste fluitsignaal. Jos heeft er nog 
een aantal jaren gevoetbald met spelers die 
de schoendozen nog om hun voetbalschoen 
hadden zitten. Het was een leuke tijd.

Punkie heeft ook nog bij Vosta gespeeld. 7 
tegen 7 op zondagmorgen. Samen met be-
kende voetballers als Tjalling Dilling en Eric 
Groeleken. Ze wonnen alles. En ze deden in 
de wedstrijd onderling nog een wedstrijd na-
melijk wie de meeste spelers door de benen 
kon spelen. De winnaar kreeg van elke spe-
ler een halve liter en ging zo dronken als een 

toeter naar huis.
Jos moest één dag in de week met de bus 
naar school in Deventer. De huidige voorzit-
ter van Grol, Hans, gaf les in Deventer en 
ging met dezelfde bus. Jos ging naast hem 
zitten. Hij kende hem omdat hij trainer van 
hem was geweest. Jos is zelfs op zijn bruiloft 
geweest. Hij weet nog goed dat Hans melk 
dronk op zijn eigen bruiloft. Tijdens die bus-
reis gooide Jos een bananenschil onder de 
bank en Hans werd helemaal gek. Het es-
caleerde enorm. Iedereen keek naar ze. Jos 
schaamde zich dood. De chauffeur trapte op 
de rem door deze commotie. Eenmaal uitge-
sproken mocht Jos in de bus blijven zitten en 
vervolgde de chauffeur zijn rit.

Op een zondagochtend had Jos een uit-
wedstrijd. Hij voetbalde in het tweede ook 
weer samen met Stephan Arink. Ze hadden 
die zaterdagavond weer veel te veel jajem 
en foezel op. Stephan kwam er aan scheu-
ren met zijn Porsche en naast Jos moesten 
er ook twee jeugdspelers met hen mee, te 
weten Robert Wolterink en William Krab-
benborg. De twee grote talenten uit de A-
jeugd. De auto’s moesten altijd samen ver-
trekken, maar na een goede kilometer waren 
de andere auto’s al niet meer te zien in de 
achteruitkijkspiegel. Jos en Stephan hadden 
dorst en moesten zo snel mogelijk naar een 
tankstation. Daar werden bananen en blik-
jes fris gekocht(bij Harrie Bruinderink) en de 
lege blikjes en bananenschillen werden zo 
achter in de auto gegooid tussen de twee 
jeugdspelers. Die wisten niet bij welke mal-
loten ze in de auto waren gekomen. Later 
kreeg Bennie Bomers dat verhaal te horen 
en mochten er geen jeugdspelers meer met 
Grol 2 mee zolang Stephan en Jos nog in het 
tweede voetbalden.

Jos heeft een heel leuke tijd gehad bij de 
s.v. Grol! Hij bewaart er dierbare herinne-
ringen aan. Vooral aan Henk en Annelies 
denkt hij met warme gevoelens terug. “Ik 
was altijd op het voetbalveld te vinden. 
Ik tenniste en ik voetbalde er. Zij ston-
den altijd voor me klaar toen ik bij de ge-
meente Groenlo werkte. Op mijn ronde 
door ons mooie stadje ging ik geregeld 
bij hen langs om een hapje mee te eten. 
Met Henk ging ik vaak mee, in de Ford 
Capri, naar de Macro om inkopen te doen 
voor de kantine.” 
Jos wenst de Grol het allerbeste en hij 
vindt het fijn om van deze club lid te zijn 
geweest.

“Die wisten niet bij welke 
malloten ze in de auto 
waren gekomen.”

53 jaar jong, geboren in Grolle en heeft daar 
tot zijn 37-ste gewoond. Komt uit een gezin 
van 6 kinderen waarvan 4 zussen en 1 broer 
en was de enige met voetbalgenen. Zijn 
broer Ronald voetbalt nog steeds bij de Grol 
maar hij kan op voetbalgebied absoluut niet 
in zijn schaduw staan. Zijn broer had wel een 
betere mentaliteit moet Jos eerlijk bekennen. 
Toen verhuisd naar Enschede waar hij nu dus 
nog steeds woont. 

Jos en de Grol
Jos is bij de Grol gaan voetballen toen hij 8 
jaar was. Hij kon een redelijk balletje trap-
pen. Hij was technisch, had een goed over-
zicht en scoorde regelmatig als aanvallende 
middenvelder. Maar hij had een broertje 
dood aan meeverdedigen. Dat moesten an-
dere jongens maar doen En de absolute wil 
om te winnen had hij niet en zijn mentali-

Door: Ronald Buesink

Op een mooie zonnige zondag stap ik in 
mijn auto om Jos op te zoeken in zijn hui-
dige woonplaats Enschede. Aangekomen op 
zijn adres doet zijn vriendin de deur open en 
laat ze me, nadat we ons aan elkaar hebben 
voorgesteld, binnen. Eenmaal binnen, in een 
prachtig jaren 30 huis, zie ik in de woonka-
mer een aantal verhuisdozen staan. Blijken 
ze net een ‘ nieuw’ huis te hebben gekocht. 
Voor Jos alweer zijn zesde woonplek in En-
schede. Na een korte rondleiding neem ik 
plaats aan de eettafel waar inmiddels de kof-
fie en een appelflap op me staan te wachten. 
Jos komt tegenover me zitten en het inter-
view kan beginnen.

Wie is Jos Wientjes?
“Een ouwe lul die zich nog jong voelt”. Jos is 

* Wally vraagt aan Annelies of ze nog Grol-
tekkels heeft. “Ze zit hier tegenwoordig 
met de telefoon aan d’n tap, dus ik hoof 
bi-jnoa neet meer te proaten, en dan wordt 
d’r weinig verteld.”

* Bjorn Koldeweij is geholpen aan zijn knie, 
zegt een Grolsupporter: “Ze hebben lui 
kraakbeen verwijderd.”

* Stephan Arink wordt gebeld en de volgen-
de vraag gesteld: “Meneer mag ik u vragen 
hoe u uw huis beveiligd heeft?” Stephan: 
“Wat wil ie dan? Inbrekken bi-j mien of 
zo?”

* Wim Meuleman, één van de begeleiders 
van het G-team, staat met Arnold Ottink te 
praten als deze ineens tegen Wim vertelt: 
“Ik ben de hele week op de fiets naar Ei-
bergen geweest en ben 14 Kilo afgevallen``, 
waarop Wim antwoordt: “Arnold, ik fiets al 
joaren noar Winterswiek en val nog geen 
gram af``. Arnold daar weer op: “Dan mo`j 
’t ok ne keren noar Eibargen proberen.”

* Het Zaalvoetbalteam Grol 2 (met veelal 
oudere spelers) komt op een vrijdagavond 
met een enorme uitstraling de kantine bin-
nen gedruppeld. Als laatste komt teamma-
nager Bert Hieltjes binnen. Hennie Scho-
vers vraagt ook al naar aanleiding van die 
uitstraling hoe het met de prestaties gaat. 
Bert geeft hem antwoord: “Wi-j hebt nog 0 
punten, moar Bas klein Tuinte is wal elke 
wedstrijd de “Man of the match”, ok bi-j 
de tegenstander.”

* Marjolein Houwer op facebook tijdens de 
wedstrijd Grol – Babberich: “De mannen 
zitten bij ‘t voetbalveld. “Is ‘t een Leuke 
wedstrijd?” “Esmee van ‘Het Wilde Oos-
ten’ zit naast ons op de tribune..”.... Tja het 
is maar wat je belangrijk vindt.

* Op diezelfde avond komt er ook een in-
gewikkelde situatie langs waarbij het de 
vraag is of de scheidsrechter moet fluiten. 
Verenigingsscheidsrechter Bert Oesterholt 
stelt hardop: “In een volle Kuip zou ik daar 
niet voor fluiten.” Roept collega scheids-
rechter René Jansen terug: “Jongens, maak 
Bert even wakker.”
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Twente en Grol 
een goed huwelijk

Voetbal is zeker bij de jeugd een kwes-
tie van plezier. Maar, er is ook altijd plek 
voor passie. Alle trainers, leiders en an-
dere vrijwilligers steken heel veel tijd en 
energie in de jongens en de meiden om 
die twee zaken op een gezonde manier te 
vermengen en dan ontstaat er zoiets als 
onbevangen enthousiasme. Daar gaat het 
om bij de voetballende jeugd van Grol. 
Hoe mooi is het dan dat dit niet onop-
gemerkt blijft bij een grote club als FC 
Twente, de twee clubs elkaar opzoeken, 
vinden en met elkaar gaan samenwerken. 

Door: Tim Ebbers

“FC Twente on Tour” 
Op woensdag 2 oktober 2013 hebben de 
s.v. Grol en Betaald Voetbal Organisatie FC 
Twente een voetbalpromotie dag georgani-
seerd op het sportpark Den Elshof. De En-
schedese voetbalclub wil zich meer laten 
zien in de Achterhoek en heeft in dat kader 
een aantal amateurvoetbalverenigingen ge-
selecteerd om ze te verrassen met een be-
zoek. 2 Oktober was het dus de beurt aan 
de s.v. Grol. Voetbalclinics onder leiding van 
een aantal FC Twente jeugdtrainers, het FC 
Twente Kidsclub Speeldorp, een aantal spe-
lers en de spelersbus: tal van activiteiten en 
bezienswaardigheden op en rondom de vel-
den en met name voor de jeugd van de Grol 
was dit een fantastische ervaring. 

Na het dagprogramma voor de jeugd speel-
de Grol 1 een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen het combinatieteam Jong Twente / 
FC Twente A1 en vervolgens werd de avond 
afgesloten met een sprekersforum in het 
sportcafé. Onder leiding van Paul Schabbink 
van RTV Oost, gingen FC Twente-voorzitter 
Joop Munsterman, technisch manager Cees 

Lok, Grol voorzitter Hans Scheinck en hoofd-
trainer Jos Heutinck met elkaar in gesprek, 
waarbij leuke anekdotes over de voetballerij, 
betaald en amateur, aan bod kwamen. 

De organisatie en 45 vrijwilligers kijken terug 
op een prachtige dag. 
Rob Arink, lid van het jeugdbestuur van Grol 
en één van de organisatoren sprak dan ook 
van een groot succes. “Hier doe je het na-
tuurlijk allemaal voor. Het kost de nodige 
voorbereiding, maar wanneer je ziet hoe 
de jeugd op zo’n dag geniet, dan maakt dat 
veel goed. Bovendien is het fantastisch dat je 
voor iets dergelijks een beroep kunt doen op 
zoveel vrijwilligers. Echt super!”

Grol op bezoek in de Grolsch Veste
Zaterdag 15 februari trok een gezelschap 
van 165 sponsoren en andere genodigden 
vanaf Den Elshof richting de Grolsch Veste. 
FC Twente-voorzitter Joop Munsterman had 
tijdens “FC Twente on tour” in Groenlo het 
gezelschap uitgenodigd voor een dagje En-
schede. Bij aankomst in de Grolsch Veste 
was het dezelfde Munsterman die iedereen 

welkom heette. Hij blikte nog even terug op 
de mooie dag in Groenlo, was nog steeds on-
der de indruk van de Grolse accommodatie 
en complimenteerde het eerste team met de 
sportieve resultaten in de eerste klasse. Altijd 
een goed begin van een mooie dag!

Het gezelschap werd verdeeld in groepen 
en kreeg een uitgebreide rondgang door het 
stadion. Lounges en persruimtes, VIP- en 
SKY-boxen, kleedkamers, de fanstore, het 
FC Twente museum: alles werd bezocht en 
het was een indrukwekkend kijkje achter 
de schermen van een grote eredivisieclub. 
De rondgang werd afgesloten met een ge-
zamenlijke quiz en vervolgens was het tijd 
voor wat drankjes en een goed buffet. De 
dag werd afgesloten met het bekijken van de 
wedstrijd FC Twente – Vitesse. Zo’n 30.000 
toeschouwers zagen een spannende wed-
strijd en Twente terecht met 2 – 0 winnen. 
Na een korte nazit in de stadionbar was het 
terug in de bussen en natuurlijk na aankomst 
in Groenlo nog even nagenieten in onze ei-
gen kantine, oftewel het sportcafé. „Het was 
een mooie avond”, zegt Tonnie Zieverink, 
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* Op zaterdag 23 november is Hans Scheinck 

aangesteld als scheidsrechter bij de heuse 
topper Grol C4 – AZSV C6 . Aanvang 13.00 
uur. Zoals altijd in het weekend komt hij 
tijd tekort en arriveert twee minuten over 
één op het veld. De leuke wedstrijd ver-
loopt vlekkeloos, de scheidsrechter heeft 
de wedstrijd geheel in handen. Na de wed-
strijd wordt de scheidsrechter uitgebreid 
door de leiders van AZSV gecomplimen-
teerd voor zijn leiding: “Heel knap voor 
zo’n invaller, die pas op het allerlaatste 
moment bereid is gevonden deze wedstrijd 
te leiden.” Ze moesten eens weten.

* Op 4 februari hebben Jos Froeling en Rob 
Westervoorde een spelregelavond belegd 
voor leiders, assistent-scheidsrechters en 
verenigingsscheidsrechters. De opkomst is 
groot en onder deskundige leiding van de 
KNVB-docent worden buiten eerst situa-
ties besproken op het hoofdveld en daarna 
binnen met filmpjes en spelregeltoetsen. 
Bij de behandeling van één van de situaties 
vraagt de docent aan de groep: “Geef je na 
het slaan van de scheidsrechter een directe 
of een indirecte vrije schop”? Antwoordt 
verenigingsscheidsrechter Arnoud Roorda: 
“Ik denk dat er daarna helemaal geen vrije 
schop meer wordt genomen”!

* Zaterdag 1 februari had junior-scheidsrech-
ter Titus Hoffman de leiding bij de wed-
strijd Grol F3-Winterswijk F6 (3-1). Dat ging 
hem prima af. Na 2x20 minuten vond Titus 
het wel genoeg. Hij blies af en had geen 
aandacht meer voor de gebruikelijke penal-
ty-serie tussen de twee teams. Dat namen 
de leiders van beide kanten toen maar over. 
Want Titus had het te druk met het tikker-
tje spelen met de spelers! Hartverwarmend 
om te zien.

* Harrie Broshuis geeft carnavalsles op Ni-je 
Veste De Wheme, en geeft aan dat carnaval 
van oorsprong een Katholiek feest is. De 
kinderen kijken wat verontwaardigd waar-
op hij aan Titus de oudste zoon van Michel 
Hoffman vraagt: “Maar Titus, jouw vader is 
toch wel katholiek hè?” Waarop Titus zegt: 
“Ja hoor, drie dagen in het jaar.”
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secretaris van Grol. „We kregen een rondlei-
ding, er was een quiz, een buffet: het was 
prima verzorgd door FC Twente. Iedereen bij 
ons heeft ervan genoten en FC Twente hoopt 
natuurlijk dat er wat uitrolt qua sponsorcon-
tracten.” 

Convenant s.v. Grol met FC Twente
In navolging op de Twente-dag in Groenlo en 
de Grol-dag in Enschede heeft de s.v. Grol 
op dinsdag 19 februari een convenant onder-
tekend met FC Twente. In aanwezigheid van 
John van Miert van FC Twente (Hoofd Op-
leiding Organisatorische Zaken), Bert Roeter-
dink (Hoofd Opleiding en Vorming s.v. Grol), 
Frank ter Bogt (Voetbaltechnische Zaken 
Hoofdbestuur) en Tonnie Zieverink (Secre-
taris Hoofdbestuur) werd een handtekening 
geplaatst voor de samenwerking tussen FC 
Twente en s.v. Grol. Het convenant betekent 
dat de Voetbalacademie FC Twente activi-
teiten ontplooit die het amateurvoetbal naar 
een hoger plan tilt. Tonnie Zieverink: „FC 
Twente kan clinics komen geven bij ons, wij 
kunnen bij wedstrijden in Enschede worden 
uitgenodigd. En als wij wensen hebben op 
voetbaltechnisch gebied, kunnen wij dat bij 
FC Twente neerleggen.” 

Grol heeft ook een convenant met De Graaf-
schap, via de Regionale Samenwerking Voet-
bal Jeugdopleiding (RSVJ) en nu dus ook één 
met Twente. Tonnie Zieverink: „FC Twente 
oriënteert zich de laatste tijd wat meer in 
onze regio, er zijn op dit moment ook twee 
of drie jeugdspelers van Grol die in Enschede 
zijn gaan voetballen. We zeiden altijd geen 
twee heren te willen dienen, maar van dat 
standpunt zijn we afgestapt. Wij denken dat 
het moet kunnen. Vergeet niet dat FC Twen-
te misschien al wel vijftien, zestien jaar mee-
doet aan het Marveldtoernooi (voor C-junio-
ren, red.) bij ons. De Graafschap niet meer. 
Dat heeft, met alle respect, te maken met 
kwaliteit. Daarnaast heeft de RSVJ de laatste 
tijd weinig tot niets van zich laten horen. Dat 
getuigt niet van professionaliteit.” S.v. Grol 
is vanzelfsprekend blij met de professionele 
ondersteuning van de eredivisionist uit En-
schede en vooral met zijn Voetbalacademie. 
Maar, echte liefde komt van twee kanten, 

dus de blijdschap geldt ook voor Twente. 
John van Miert : “Wij zijn zeer enthousiast 
over de samenwerking met s.v. Grol. De 
vereniging staat bekend als een goed geor-
ganiseerde vereniging, die het opleiden van 
jeugdspelers hoog in het vaandel heeft staan. 
Ook de uitstraling van s.v. Grol is niet alleen 
in deze regio bekend, maar zeker ook daar 
buiten. Met deze samenwerking is dan ook 
zeker een win-win situatie ontstaan.” 

Tonnie Zieverink vat het allemaal nog even 
samen: “Wij hebben besloten een convenant 
met FC Twente aan te gaan om de oplei-
ding van de jeugdvoetballers bij de s.v. Grol 
te verbeteren en om samenwerking tussen 
het amateurvoetbal en het betaalde voetbal 
te bevorderen. Doelstellingen daarbij zijn 
jeugdspelers kansen geven zich in de voet-
balsport te ontwikkelen, ze bij hun school-
keuze en studie te ondersteunen zodat elke 
speler het maximale rendement uit zijn mo-
gelijkheden kan halen, ze begeleiden op hun 
weg naar een sterke persoonlijkheid in de 
maatschappij en talentvolle jeugdspelers sti-
muleren de overgang naar FC Twente te ma-
ken. Tenslotte zal door de uitstraling van het 
topvoetbal in de regio de aantrekkingskracht 
voor de voetbalsport vergroten en door sa-
menwerking en technische ondersteuning 
van het amateurvoetbal door de voetbalaca-
demie zal de ontwikkeling en de kwaliteit 
van met name het jeugdvoetbal toenemen.”

De eerste grote stappen zijn gezet en er 
zullen nog heel veel mooie ontwikkelin-
gen volgen uit de bezoekjes over en weer 
en de gezette handtekeningen. Twee 
Grolse voetballers, Jules Stokkers en 
Daan Rots, voetballen nu al twee jaar bij 
Twente en doen het op dit moment heel 
goed bij D1. Wie weet volgen er meer 
jeugdspelers of heeft het convenant nog 
andere verrassingen in petto. In ieder ge-
val is die samenwerking nu beklonken en 
daar zijn we als amateurclub natuurlijk 
zeer trots op.

Bronnen: Website s.v. Grol, Roy Hammink 
van De Gelderlander, Tonnie Zieverink en 
Frank ter Bogt van de s.v. Grol 

Bert Roeterdink, Tonnie Zieverink, John van Miert.



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: Jordi Huijgen
‘Mijn favoriete positie? Zolang ik maar geen man hoef te volgen, haha’
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Godzijdank, ze bestaan nog. Jongens die 
liever een potje voetballen in de frisse 
buitenlucht, dan een potje bier drinken 
in de kroeg. Hoewel, Grol 2-speler Jordi 
Huijgen (deze week 21 geworden) weet 
die twee Grolse hoofdactiviteiten prima 
te combineren. De in Limburg geboren 
Huijgen is verzot op het spelletje en alles 
eromheen, maar is en blijft een Bourgon-
diër. 

Door: Lennard Walterbos

(Volledige) Naam? 
“Jordi Huijgen.”

Geboren?
“22 maart 1993 te Boxmeer.”

Familie?
“Vader Theo, moeder Sandra en een oudere 
zus Simone. Helaas zijn mijn ouders ge-
scheiden. Na de scheiding ben ik in Groenlo 
terecht gekomen. Mijn vader en zus wonen 
nog altijd in Siebengewald in Limburg.”

Relatie? 
“Nee, op moment niet. Nog geen behoefte 
aan.”

Studie/werk?
“Ik zit in het laatste jaar van MBO 4 bedrijfs-
administratie. Ik zit er nog over te twijfelen 
om na deze opleiding verder te gaan stude-
ren, maar eerst dit diploma maar eens halen.”

Wat zijn je hobby’s naast het voetbal?
“Vooral voetbal kijken. Verder speel ik graag 
op de Playstation en ben ik graag met vrien-
den met wie ik zo nu en dan op stap ga.” 

Ben je ijdel?
“Niet bepaald. Natuurlijk moet je wel goed 
voor de dag komen.”

Wat is je lievelingseten/drinken?
“De lasagne die jij klaarmaakt haha, echt god-
delijk. Mijn lievelingsdrinken? Dat is vragen 
naar de bekende weg hè.”

En je favoriete positie in het veld?
“Nummer 10. Het liefst met de punt naar 
voren en zolang ik maar geen man hoef te vol-
gen. Mijn sterkste punt is mijn overzicht, aan 
het meeverdedigen moet ik nog werken.”

Het seizoen met Grol 2 lijkt als een nachtkaars 
uit te gaan..
“We begonnen sterk, maar inmiddels staan 
we nog maar een paar punten boven de 
streep. We weten van onszelf dat we hart-

stikke goed kunnen voetballen, het komt er 
alleen niet altijd uit. We wisselen goede wed-
strijden af met hele slechte wedstrijden en 
te vaak doen persoonlijke fouten ons de das 
om, waardoor we dan al snel achter de feiten 
aanlopen. Maar we hopen het seizoen goed 
af te sluiten en boven de streep te eindigen. 
Aan de groep zal het niet liggen.”

Wat is je favoriete club Nederland?
“Ajax, sinds zolang ik me kan herinneren 
eigenlijk. Toen ik klein was werd ik al platge-
gooid met spulletjes van Ajax, ik had toen ook 
een echte Ajax kamer, ik had eigenlijk geen 
andere keuze. Jammer genoeg heb ik het top-
jaar 95/96 niet bewust meegemaakt, waarin 
ze echt alles wonnen.”

En in het buitenland?
“Arsenal. In de tijd van Henry en Bergkamp 
waren ze werkelijk fantastisch, sindsdien 
ben ik ze gaan volgen en dat doe ik nu nog 
steeds.”

Nederland wereldkampioen?
“Nee, Nederland gaat geen hoge ogen gooien 
onder Van Gaal. Ik vrees zelfs dat ze de 

groepsfase niet eens gaan overleven. Men 
onderschat Chili. Ik denk dat het thuisland 
Brazilië de wereldtitel gaat pakken. Ze heb-
ben alles in huis om het WK te gaan winnen 
en dat dan voor eigen publiek, de perfecte 
combinatie. Neymar gaat het verschil maken, 
speler van het toernooi en topscorer.”

Ajax wordt wederom kampioen, omdat…?
“Meest constante ploeg dit seizoen, met op 
het oog toch geen bijzondere selectie flikt 
Frankie het toch weer.”

Slappehelden/WSE: 
“Een bijzonder stel bij elkaar. We zijn nu een 
paar jaar één vriendengroep. Met de carnaval 
hebben we besloten om met deze groep 
mee te gaan doen aan de carnavalsoptocht. 
Sindsdien zijn we bij elkaar en organiseren 
we jaarlijks een ‘vriendendag’. Ook gaan we 
een weekendje weg met z’n allen, wat garant 
staat voor veel spektakel.”

Carnaval in Groenlo of Siebengewald?
“Ik kan me eigenlijk alleen de carnaval in 
Groenlo herinneren en dat bevalt me nog 
altijd meer dan prima!”



dat de organisatie besloot dit programma 
onderdeel maar in het vervolg te schrap-
pen. Tim speelt al vanaf zijn 5e bij de club 
en is er eigenlijk als leider ingerold na een 
maatschappelijke stage via het Marianum. 
“Ik begon met het helpen bij de weke-
lijkse circuit training van de F pupillen en 
ben uiteindelijk afgelopen seizoen bij de 
E2 van Robert Zijdel beland. We hebben 
een erg goed seizoen gedraaid en ik heb 
veel geleerd. Vanwege tijdgebrek ben ik er 
dit seizoen alleen op zaterdagochtend met 
de wedstrijden bij. Vorig jaar gaf ik ook 
zelf training aan de jongens.”

Tot slot vraag ik naar hun favoriete vakan-
tiebestemming na een lang en slopend 
voetbalseizoen:
Sander: “Sunny Beach in Bulgarije”
Mees: “Garda meer in Italië of naar 
Spanje”
Tim: “nog niet bekend maar mijn favoriete 
bestemmingen zijn de USA en kamperen 
in Meddo…”

Sympathieke jongens waar de Grol in 
de toekomst nog en hoop plezier aan 
gaat beleven!

Mees van Schaik is met 14 jaar de Benja-
min van het drietal. Mees speelt sinds kort 
centraal achterin bij Grol C1 en is eigenlijk 
vanaf de D-jeugd bij de selectie gekomen. 
Vragend naar zijn ervaringen als jeugd-
leider: “Ik ben samen met Stan Hulzink 
dit seizoen voor het eerst jeugdleider bij 
Grol E1. Een van de leuke dingen is dat 
we naar Bert (Bert Roeterdink, trainer van 
Grol E1, red.) ook verbeterpunten mogen 
aangeven. Met die verbeterpunten in ons 
achterhoofd mogen we opdrachten ver-
zinnen en de jongens van de E1 zelf ook 
een half uur lang trainen op die punten. 
Bert vraagt ons ook om advies tijdens de 
training maar ook met de wedstrijd”. Op 
de vraag of Mees ook een trainerscarrière 
nastreeft zegt hij: “Ik wil zeker doorgaan 
maar weet eigenlijk nog niet of ik ook echt 
een trainer wil worden.”

Tim Leusink is 17 jaar en speelt als laatste 
man in Grol B1. Tim staat er om bekend 
dat hij een van de weinige verdedigers is 
die de bal moeiteloos meer dan 100 keer 
hoog kan houden. Hij won enkele jaren 
geleden de Theo Kaak hooghoudbokaal 
en hield toen de bal zo lang in de lucht 

Sander Naaijkens, Mees van Schaik en 
Tim Leusink; wat hebben ze gemeen? 
Alle drie spelen ze in de Grol-jeugd 
maar daarnaast zijn ze ook nog eens 
jeugdleider en/of trainer. En wat is er 
nu leuker dan het grootste gedeelte 
van je vrije zaterdag te slijten op het 
voetbalveld?? (dit vond ik zelf in de 
jeugd altijd het hoogtepunt van de 
week; let wel in een tablet- en iphone-
loos tijdperk) 

Door: Mark Wessels

Sander Naaijkens is een 2e jaars A-junior 
en keept in Grol A1. Hij is al vier jaar 
een zekerheidje binnen het jeugdkader; 
begonnen als leider van D5 is hij nu samen 
met zijn vaste maatje Roderick Wellink 
leider van Grol E3. Sander en Roderick 
trainen het team op maandagavond terwijl 
Michel Hoffman op donderdagavond op 
het trainingsveld staat. Sander heeft zich 
jaren geleden zelf aangemeld als leider; 
“Ik had toch tijd over” en voor hem staat 
het plezier nog steeds voorop. “Het is ge-
woon elke zaterdagochtend lachen, altijd 
leuk langs de lijn.” 
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Voetballers maar ook vrijwiligers!

Mees van  Schaik, Tim Leusink en Sander Naaijkens
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In herinnering..Willie Everink

“Ik was nog lange neet kloar.”

Door: Henri Walterbos

Toen Normaal-oprichter Jan Manschot nog 
niet zo lang geleden overleed na een slopen-
de ziekte kwam er een grote stroom warme 
reacties los. “Het kan toch niet waar zijn!”, 
“Zo’n goeie kearl!”, etc, etc. Ik vroeg me af of 
Jan zelf wel heeft geweten hoezeer hij geliefd 
was bij iedereen die maar met hem in contact 
kwam. Misschien dat hij het vanaf een ‘Deur-
donderwolkje’ meekreeg, maar hij heeft het 
in het volle leven staand waarschijnlijk nooit 
of niet vaak gehoord, op zijn dierbaren na. 
Waarom deze vergelijking vraagt u zich af? 
Willie Everink was ook zo´n ´goeie kearl´. Be-
scheiden, lief, sympathiek, onopvallend, op-
timistisch, humoristisch, etc. Iemand die een 
standbeeld verdient als vrijwilliger, als mens. 
Hij stond altijd voor zijn taken die hij allemaal 

vriend informeert hij hoe het met Willie en de 
familie gaat. Ik vraag Frank zachtjes of ik de 
telefoon even over mag nemen. Hij geeft me 
even later de telefoon en ik vertel hem wat 
ik hiervoor zojuist schreef, met aanvullend het 
vriendelijke doch dringende verzoek om Wil-
lie, nu het nog kan, te benoemen tot ‘Lid van 
Verdienste’. “Daar overval je me mee,” ant-
woordt Marco, “maar ik zal kijken wat ik kan 
doen.” Thuis gekomen zet ik mijn verhaal op 
de mail richting Dagelijks bestuur, en al heel 
snel krijg ik antwoord dat het bestuur daags 
na kerst in een extra vergadering bij elkaar zal 
komen om dit te bespreken, en een aanvul-
ling; “Komt wel goed verwachten we!” Ik ben 
dolblij, voor Willie, en hoop dat hij het nog 
even volhoudt. En ja hoor. Willie zou al be-
zoek krijgen van een Grolafvaardiging, zo was 
hem al toegezegd, maar deze delegatie was 
iets groter dan aanvankelijk bedoeld. Naar 
ik later vernam was het de bedoeling Willie 
in de loop van dit jaar te benoemen tot Lid 
van Verdienste, in prettiger omstandigheden, 
maar in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen werd Willie op zijn ziekbed 
benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Een warme 
maar ook emotionele gebeurtenis heb ik me 
laten vertellen. Maar wat was hij blij met dit 
eerbetoon, en trots! Een paar dagen later 
sliep Willie op oudejaarsdag rustig in. Het 
bezoek dat nog kwam op de dagen tussen 
benoeming tot ‘Lid van Verdienste’ en zijn 
overlijden in kreeg steeds maar weer te horen 
hoe trots hij was op de oorkonde, die boven 
zijn bed in de woonkamer hing. Wat fijn dat 
Willie zelf nog te horen kreeg hoe blij s.v. Grol 
met hem was. s.v. Grol zal hem missen, en 
zoals Wilie zelf zei nog in zijn laatste dagen: 
“Ik was nog lange neet kloar.” 

plichtsgetrouw vervulde, als echtgenoot, als 
vader, als opa, en altijd in de luuwte. Als ik op 
de woensdag wel eens op Den Elshof kwam 
om enkele vrijwilligers van ‘zijn groep’, waar 
hij de grote animator, stimulator van was, op 
de foto te zetten voor de Presentatiegids of 
Clubblad, wees hij altijd naar anderen: “Ik 
hoof d’r neet bi-j op. Doo de anderen moar.” 
Ook toen ik hem op een foto zag bij de eer-
ste, of was het nu de laatste, steenlegging van 
de werkplaats voor vrijwilligers, bescheiden 
staand achter Erevoorzitter Theo Huijskes, 
zei ik hem: “Goh Willie, ie hebt d’r zovölle 
an edoane, eigenlijk mos ie veurop stoan en 
Theo achter ow!” Willie antwoordde zoals we 
hem kennen, glimlachend: “Ach loat moar. 
Veur mi-j hooft dat neet, zo. ’T Is good zo!” 
Het was Willie ten voeten uit! 

Toen ik de dag van Kerstavond een telefoontje 
kreeg van mijn broer Frank dat het helemaal 
mis was met Willie, zijn schoonvader, sloeg 
dit in als een bom. Bij heel s.v. Grol! Op de 
ochtend van eerste Kerstdag ging ik even naar 
Frank toe om te kijken hoe het was. Carry was 
bij haar ouders. Hij vertelde dat het waar-
schijnlijk niet lang meer zou duren. Ik vroeg 
me direct hardop af of Willie al wel benoemd 
was met een eretitel bij s.v. Grol. Frank pakte 
daarop direct de presentatiegids en kon en-
kel vinden dat Willie na het seizoen ‘96/’97 
uitgeroepen was tot Super-Supporter. Maar 
hij was ook een Super-Vrijwilliger!! Ik vroeg of 
ik, met zijn goedvinden, hier werk van mocht 
maken, want vond ik hard op: “Wat heeft die 
man straks aan mooie woorden als ie daar 
ligt. Als er eentje is die het toekomt is hij het!” 
Alsof het zo moest zijn belt op dat moment 
tweede voorzitter Marco Frank Frank op. Als 

Meiden Grol A Kampioen

Op het moment dat clubblad 4 van het af-
gelopen jaar bij onze drukker lag, werden 
de meiden van Grol A kampioen. Dit mag 
uiteraard niet onvermeld blijven. Een groep 
fanatieke meiden die enorm veel plezier be-
leeft aan het mooie voetbalspelletje en een 
belangrijke plek innemen in onze vereniging. 
Een felicitatie is hier zeer zeker op zijn plaats, 
voor deze meiden en de begeleiding. Beter 
laat dan nooit, zullen we maar zeggen, maar 
het komt jullie allen van harte toe. 
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Veel voetbalclubs hebben de afgelopen 
jaren ‘een jasje uit’ moeten doen omdat 
er minder geld te besteden was door te-
rugtrekkende geldschieters. Ook s.v. Grol 
heeft natuurlijk wel wat last gehad van 
de economische neergang sinds 2008, 
maar de sponsorcommissie heeft hard 
gewerkt om de portefeuille op orde te 
houden. In het clubblad kijken we regel-
matig in de keuken van één van die spon-
soren. Uit blijk van waardering maar ook 
om u kennis te laten maken met het be-
drijf en de ondernemer. Dit keer de beurt 
aan ‘Mr Led’. Achter dit jonge bedrijf zit 
Jos Porskamp. Nu eens geen gesprek over 
circuittraining, jeugdbeleidsplannen en 
damesvoetbal, maar over de wereld van 
LED verlichting.

Door: Rik Gockel

Venture Lab Twente
In 2009 reorganiseert Jos Porskamp een af-
deling van een bedrijf in automaterialen. Hij 
adviseert de directeur om LED verlichting er-
bij te gaan doen. Die hapt niet toe en op dat 
moment ziet hij kans om voor eigen succes te 
gaan. Jos koopt Mr Led, een bestaand bedrijf 
in LED verlichting. Sinds 2010 is hij gevestigd 
aan de Redoute (Den Sliem) in een bedrijfs-

Door: Rik Gockel

In de week na het kampioenschap van 
Grol 1 vorig jaar juni kreeg Jeroen Groot 
Zevert te horen dat hij kanker had. Het 
zag er vrijwel direct slecht uit en gene-
zing bleek niet meer mogelijk. Dit ver-
schrikkelijke nieuws sloeg in als een 
bom. Het was gewoonweg niet te bevat-
ten. Jeroen had wel vaker wat pech ge-
had in zijn leven, maar daar knokte hij 
zich overheen. Deze ‘grote pech’ was 
echter niet te overwinnen. Op woensdag 
5 maart 2014 overleed Jeroen op 45-jarige 
leeftijd. 

Jeroen was een heel typische voetballer. 
Als spits net niet goed genoeg voor de 
hoofdmacht, maar zeer verdienstelijk 
in het tweede en derde elftal. Zijn stijl 
van voetballen leverde hem de bijnaam 
“Kanu” op,  genoemd naar de oud spits 
van Ajax in de jaren ’90. Jeroen bezat de 
kwaliteit door middel van trage sleep-
bewegingen, met de bal onder zich en 
rechtopstaand, tegenstanders te passe-
ren. Hij genoot ervan als spelers ‘het bos 

verzamelgebouw. Gedurende de opstartfase 
doet Jos mee aan Venture Lab. Venture Lab 
is een initiatief van de Provincie Gelderland 
en Overijssel en wordt ondersteund door 
de Universiteit Twente. Het biedt een pro-
gramma waarbinnen startende innovatieve 
ondernemers op high tech gebied worden 
begeleid en elkaar voorthelpen. Jos: “Een 
goede leerschool waarbij ik veel contacten 
heb opgedaan, mezelf regelmatig een spie-
gel heb voorgehouden en geleerd heb van 
andere ondernemers.”

Producten
Mr Led is specialist in LED verlichting. Jos: 
“Ik lever diverse soorten LED verlichting. 
Zowel voor particulieren via de webwinkel 
als oplossingen voor het MKB.” Jos onder-
scheidt zich van concurrenten door naast de 
reguliere verkoop ook bijzondere opdrachten 
van bedrijven aan te nemen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan verlichting in een kassasys-
teem of LED lampen boven een komkom-
merkwekerij. Jos: “LED verlichting heeft een 
aantal voordelen ten opzichte van traditione-
le gloeilampen of Tl-buizen. LED lampen zijn 
energiezuiniger en minder storingsgevoelig. 
Op lange termijn heb je dus minder kosten. 
Je moet alleen voorinvesteren en daar zijn 
bedrijven niet altijd toe in staat. Ook omdat 

Sponsor van het kwartaal: Mr Led
de banken minder bereid zijn te financieren. 
Die werken in mijn ogen erg belemmerend 
als het gaat om relatief kleine innovatie en 
duurzame investeringen”. 

Avonturier
Jos bezoekt veel beurzen. Dichtbij huis in 
Duitsland maar ook in China. Hij is een ont-
dekker en dagelijks op zoek naar nieuwe 
ontwikkelingen in de markt. Hij werkt samen 
met installateurs om technisch hoogwaardi-
ge oplossingen te vinden. Jos: “Ik zie mezelf 
als een avonturier. Ik heb al van alles gedaan: 
van sportleraar tot interim manager. Nu ben 
ik continue met het vraagstuk van de klant op 
pad om goede fabrikanten te vinden en een 
goede prijs/kwaliteitsverhouding te realise-
ren. Ik krijg enorm veel energie als ik samen 
met een klant wat heb bedacht en dat het 
later ook zo uitkomt.”

Naamsbekendheid
Jos Porskamp is vader van twee voetballen-
de zonen bij s.v. Grol: Thomas (eerste elftal) 
en Wiebe (B2). Omdat hij zelf ook verdien-
stelijk voetballer en trainer is geweest, ligt 
het vergroten van de naamsbekendheid via 
s.v. Grol voor de hand. Mr Led is dan ook 
bewust sponsor geworden van s.v. Grol. Jos 
is lid van de businessclub en de naam van 
zijn bedrijf is op een reclamebord promi-
nent aan de zijkant van de tribune zichtbaar. 
Jos: “Ik doe niet mee aan eenmalige spon-
soring. Er moet wel continuïteit inzitten. Ik 
heb ook niet de illusie dat ik direct opdrach-
ten binnenhaal, maar indirect wordt mijn 
naam genoemd en daardoor weten steeds 
meer mensen in de regio dat ik niet alleen 
voetbaltrainer ben”. Jos is naast zelfstandig 
ondernemer namelijk ook nog voetbaltrai-
ner bij Trias en Vios. Bij beide clubs verzorgt 
Jos de circuittraining voor de E –en F jeugd 
en bij Vios Beltrum traint hij ook nog het 
eerste dameselftal. Ook bij die clubs doet 
Jos aan sponsoring en weten de mensen in-
middels dat hij meer in huis heeft dan alleen 
pedagogische kwaliteiten. 

Mrs Led
De dochter van Mr Led, Joske Porskamp, 
werkt sinds kort ook in de zaak. Ze is net af-
gestudeerd (bedrijfseconomie) en richt zich 
op de backoffice, de webshop en het inzet-
ten van nieuwe media om meer afzetkanalen 
te creëren. Jos: “De bedoeling is dat zij het 
bedrijf gaat voortzetten, zodat ik er geleide-
lijk uit kan stappen”. Of dan het bedrijf ver-
der gaat als ‘Mrs Led’ is niet bekend…. . 

In Memoriam: Jeroen Groot Zevert
in werden gestuurd’. Als hij vervolgens 
scoorde, werd de wijsvinger in de lucht 
gestoken en hoorden de spelers om hem 
heen die kenmerkende en aanstekelijke 
lach.  In het najaar van 2013 stond Jeroen 
als doelman van Grol  7 voor het laatst op 
het veld. Omdat de coördinatie minder 
werd en hij steeds meer moeite kreeg om 
diepte in te schatten, moest hij stoppen. 
Het kan niet anders dan dat dit pijn moet 
hebben gedaan.  

Jeroen was een ontzettend aardige vent. 
Hij  creëerde gezelligheid en had veel 
gevoel voor humor.  In de kantine waren 
de stoelen rondom Jeroen daarom altijd 
bezet. Jeroen was soms ook een beetje 
recalcitrant. Als het moest, kwam hij op 
voor het team of voor zichzelf. Het was 
geen type die alles voor zoete koek aan-
nam. Naast voetballer vervulde Jeroen 
ook altijd een andere functie bij s.v. Grol. 
Jarenlang was hij jeugdleider, grensrech-
ter en lid van de terreincommissie. Dat 
laatste bleef hij ook doen toen thuis meer 
van hem gevraagd werd. Jeroen was een 
behulpzame jongen. Hij bood zich aan 

om te helpen en hij was daarmee je vraag 
vaak net voor. 

Op dinsdag 11 maart is met een mooie en 
waardige herdenkingsdienst afscheid ge-
nomen van Jeroen.  Alles wat die middag 
gezegd is, sneed hout. Zonder poespas. 
Gewoon zoals Jeroen was.
Cindy, Jade en Floor moeten verder zon-
der hun ‘lieve’ Jeroen en papa. 

Jeroen, we zullen je niet snel vergeten!

Nadat vele profclubs ons voorgegaan zijn 
naar warme oorden, voelde ook Grol 8 zich 
genoodzaakt af te reizen en wel naar Win-
terberg. Dit om de teamspirit op te krikken. 
Dat dit ging lukken stond van te voren al vast, 
namelijk de gehele leiding schitterde door af-
wezigheid, terwijl juist zij het zo hard nodig 
hadden, is de eensluidende mening.
Nadat vrijdagmiddag de eerste spelers voor-
uit gestuurd waren om het een en ander voor 
te bereiden voor dit zware weekend, kwam 
de rest van ‘het zooitje’ ‘s avonds om ons 
klaar te stomen voor de zware zaterdag die 
er aan zat te komen. Onder het genot van 
een biertje werden vrijdagavond de plannen 
gesmeed voor de zaterdag, waarbij vanzelf-

dereen ski-ervaring had, bleek snel. Diverse 
spelers hadden nogal de nodige moeite met 
het in en uit stappen van de stoeltjeslift en 
vaak ruzie met de ski’s. Het bier in de après 
skihut kostte ons ondertussen meer muntjes 
dan we dachten (Felix bedankt). Na deze 
zware dag zijn we in de namiddag nog we-
zen zwemmen, en werd onverwacht het re-
cord ‘hoeveel mensen krijg je in een sauna 
voor 4 personen’ verbroken. Het waren er 
zestien. ‘s Avonds tijd voor ontspanning. 
Deze sessie vond plaats in Winterberg, in 
een Irish pub onder genot van een heerlijk 
biertje en ‘goede kost’. Het ging uiteraard 
door tot in de kleine uurtjes. Hierin heeft het 
team een naam hoog te houden. Dat zo’n 
trainingskamp positief kan uitpakken bleek 
wel uit het feit dat één van onze oudste spe-
lers nog tot laat in de avond boven op tafel 
danste, zonder iets te breken. Wederom na 
een korte nachtrust, en ‘s morgens gewekt te 
zijn door onze mental coach met pan en dek-
sel, werd het weekend afgesloten met een 
goed ontbijt en konden we zo weer met een 
volle maag terug naar ons mooie Grolle. Al 
met al kon de balans opgemaakt worden; de 
teamspirit is wederom 100 % en het is voor 
herhaling vatbaar! Nu maar hopen dat dit zijn 
vruchten afwerpt tijdens de 2e helft van het 
seizoen.  Groeten van Grol 8

Grol 8 op trainingskamp

sprekend de inwendige mens de meeste 
aandacht kreeg. Met Martijn (Stegeman) 
in de gelederen was dit weer perfect voor 
elkaar. Een korte nachtrust volgde. Na een 
goed ontbijt was het wachten op de kers-
verse vaders Tom en Sjors die zaterdagmor-
gen pas arriveerden nadat ze thuis eerst nog 
de fles moesten geven en luiers verschonen. 
Nadat de foto met de Grolvlag is geschoten, 
zonder dat iemand gewond raakt, kon er ein-
delijk ‘lang worden gelaufen’ of gelanglauft. 
Aangezien dit niet een ieders favoriete be-
zigheid was duurde dit amper 1 1/2 uur. Dan 
maar op de gewone ski’s. Ook dit was niet 
voor iedereen weggelegd, dus zocht de rest 
alvast de après skihut op. Dat lang niet ie-



De Vlag

Onlangs was ik in Delhi in India. Het is een 
totaal andere wereld. Een immens groot land 
vol met tegenstrijdigheden. Het is het land 
met de meeste inwoners na China. Maar 
liefst ruim 1,22 miljard inwoners telt het land. 
Waar bij ons de bevolking aan het krimpen is, 
groeit deze in India nog steeds. Nu is voetbal 
niet de meest populaire sport in India, 
maar het staat wel in de top-tien van meest 
gespeelde sporten. Als het voetbalspel aan 
populariteit gaat winnen in India, dan kan dat 
een enorme boost gaan geven aan de voet-
balsport in het algemeen, gezien het enorme 
aantal inwoners dat het land biedt. Dit is 
natuurlijk ook marketing technisch en com-
mercieel zeer interessant voor het voetbal. 
Alleen ziet het er hier voorlopig nog niet naar 
uit. Cricket is er nog steeds de meest popu-
laire sport en hiermee de inofficiële nationale 
sport. Een sport die weinig met voetbal te 
maken heeft of er ook maar enigszins op lijkt. 
Behalve dan dat het ook op gras gespeeld 
wordt, een bal kent en een scheidsrechter. 
Die laatste met de bekende “slagershoed” op. 
In 1950 kwalificeerde India zich voor het laatst 
voor een WK voetbal. Niet omdat het zo 
sterk was, maar omdat de andere landen uit 
hun groep zich hadden terugtrokken. Uitein-
delijk trok ook India zich terug voor de eind-
ronde. Nu gaat er het gerucht, en dat werd 
ook decennia lang verondersteld, dat India 
zich had teruggetrokken omdat de spelers 
door de FIFA verplicht waren voetbalschoe-
nen te dragen en dat wilden de spelers van 
het Indiase elftal niet. Echter andere redenen 

lijken meer plausibel. Namelijk redenen van 
financiële aard en het feit dat in de ogen van 
de Indiërs de Olympische Spelen een hoger 
aanzien hebben. Sinds 1950 is het India dan 
ook niet meer gelukt om zelfs nog maar in de 
buurt van een kwalificatie te komen. Toen ik 
voor de eerste keer in India kwam heb ik dat 
echt ervaren als een enorme cultuurshock. De 
gigantische chaos, de geur of zeg maar gerust 
regelmatig de stank, maar boven al de enor-
me verschillen tussen arm en rijk. Dat is voor 
een Europeaan bijna niet te bevatten. Ook 
ik werd hier weer eens mee geconfronteerd 
toen ik tijdens mijn laatste bezoek aan Delhi 
besloot om een portemonnee te kopen. Men 
beschikt daar nog over echt vakmanschap 
in het handmatig bewerken van leer. Men 
maakt echt de mooiste kwalitatief hoogwaar-
dige producten. Na het nodige onderhande-
len over de prijs, zoals het doen gebruikelijk 
is, verliet ik de winkel of wat daar voor door 
moest gaan met mijn aankoop. Amper een 
voet over de drempel gezet richting de straat 
werd ik gelijk aangeklampt door een aantal 
bedelende mensen. Hoe tegenstrijdig kan het 
zijn. Je koopt een portemonnee in een van de 
armste landen van de wereld en vervolgens 
wordt je aangeklampt door mensen die alles 
in het werk stellen om voldoende geld bij 
elkaar te bedelen om slechts tot de volgende 
dag te kunnen overleven. Die naast je taxi 
rennen in de hoop dat je een paar Roepi door 
het raam gooit. Dat geeft een heel onge-
makkelijk gevoel kan ik u verzekeren en je 
schaamt je zelfs. Religie en het kastensysteem 

in India spelen nog steeds een belangrijke rol 
ter onderscheiding en bepalen vaak iemands 
positie in de maatschappij aldaar. Dit vervaagt 
langzaam aan wel meer en meer, maar het zal 
nog generaties duren voor van gelijkwaardig-
heid sprake zal zijn. Ik dacht na mijn aankoop 
gelijk weer terug aan Nederland en hoe goed 
alles bij ons geregeld is. Natuurlijk zijn er bij 
ons ook verschillen. Dat zal ik absoluut niet 
ontkennen, maar bij ons zijn er voor iedereen 
mogelijkheden om mee te doen. Kennen we 
regelingen voor mensen met een minimum 
inkomen, zodat iedereen mee kan doen aan 
sport en maatschappelijke activiteiten. Voor 
ons als s.v. Grol rust hierin ook een taak om 
mensen op deze voorzieningen te wijzen. 
Zodat ook bij onze s.v. Grol niemand langs de 
zijlijn hoeft te staan, maar zelf volop mee kan 
doen in het speelveld.

30

* Michel Hoffman na de overwinning van 
Longa 30 op SC Joure: “Door de overwin-
ning van Longa 30 (op Joure) degraderen 
ze nu een week later.”

* Binnen s.v. Grol zijn de nodige kaartlief-
hebbers. Er wordt dan ook regelmatig 
een kaartje gelegd. Als er van het kwartet 
Theo Kaak, Stephan Arink, Tonnie Hart-
man en Max de Vries sr. iemand ontbreekt 
wordt Annelies achter de bar vandaan ge-
haald, of wordt er iets anders bedacht…
Zo was het Tonnie Hartman die via de 
buiten geluidsinstallatie de trainende 
Martijn Rooks opriep naar de kantine toe 
te komen. Deze gehoorzaamde en verruil-
de het koude veld voor de warme kantine.

* Na de laatste wedstrijd van het eerste 45+ 
toernooi op Den Elshof. Gastspeler Pas-
cal Wijnen: “Man, man, wat een sjouwen, 
helemaal niet meer gewend. Ik denk dat 
ik na vanavond wel drie kilo ben afgeval-
len.” Michel Hoffman: “Ho, ho, ie bunt 
nog neet thuus!”

* Olaf Lagas zit met zijn zoon Scott aan de 
tap in het sportcafé na de Nieuwjaarsloop 
als Scott zijn vader vraagt hoe oud deze 
ook al weer is. Olaf antwoordt lichtelijk 
aarzelend dat hij 49 jaar jong is. Scott 
daarop weer: “Je lijkt al wel op een opa.”

Tekkels




