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Enkele weken later dan aanvankelijk de bedoeling is, maar door ontwikkelingen omtrent de nieuwe 
kledinglijn, waarover wij u uiteraard goed willen informeren, ligt dan de ‘vakantieuitgave’ voor u van 
ons aller eigen clubblad. Geen puzzels, rebussen of kleurplaten, maar wel 4 pagina’s redactie extra. 
We hopen dat u er weer naar uitgekeken heeft en het clubblad een plek in de koffer krijgt, maar 
welke bestemming dan ook. Achter ‘t huis in de luie stoel is natuurlijk ook prima vertoeven! 

Terugkijken op afgelopen seizoen kan op vele manieren. Voor de een zal het seizoen succesvoller 
zijn verlopen dan de ander, maar niet getreurd, binnen niet al te lange tijd, tijd voor herkansing! Het 
nieuwe seizoen staat al volop in de steigers. BVO’s zijn alweer volop in training, maar afwachtend 
echter met welk team men aan de seizoensaftrap gaat verschijnen. De transfercarrousel draait 
inmiddels op volle toeren. Zeker nu het WK er weer op zit en clubs die ene speler van dat ene 
land maar wat graag willen toevoegen aan hun selectie. Ook voor Nederlandse spelers bestaat 
veel belangstelling. Niet zo vreemd natuurlijk, na een voortreffelijke prestatie. Als alle roddels en 
geruchten waarheid zouden zijn geweest, zou ongeveer het gehele Nederlands elftal met Louis van 
Gaal meegaan naar Manchester United. We zullen het zien. Een vakman eerste klas, kan vastgesteld 
worden, en gelukkig het gehele WK poeslief. Niet in het wilde weg zomaar iets raaskallen en tegen 
journalisten tekeergaan. Hopelijk trekt hij die lijn door naar Man United. In de hoedanigheid van 
trainer van Ajax was hij diverse keren op het jeugdtoernooi van Terborg liet hij zicht ontvallen aan 
een journaliste van het Jeugdjournaal onlangs. De Marveldtoernooicommissie weet dus wat hen te 
doen staat voor de 26e editie. Ik wist het wel! 

We hebben een prachtig WK gezien, met als grote winnaar het voetbal zelf. Het edele balspelletje, 
de belangrijkste bijzaak in het leven wordt wel eens gezegd. Afgelopen weken was het even geen 
bijzaak meer, getuige de hevige Oranjekoorts, een zeer goedaardig virus overigens, maar waar je wel 
‘onmundig’ last van kunt hebben. Nu maar hopen dat de KNVB, en wij dus ook,  de vruchten gaan 
plukken van de fantastische prestaties die onze jongens leverden in Brazilië. Ook financieel goed 
voor de KNVB, de zo noodlijdende organisatie als we alle verhalen mogen geloven. Sneu! Daardoor 
is een verhoging van de contributie binnen onze eigen club onontkoombaar kunnen we lezen in de 
bijdrage van onze voorzitter. Misschien dat bezuinigen op reis- en verblijfkosten van onze jongens 
en de bobo’s in het vervolg wat minder kan. Enkel in luxe baden, gewoon van de zotte. Kan best 
ietsje minder. En dat terwijl ouders soms bij gemeenten aan moeten kloppen voor een bijdrage om 
hun zoon en/of dochter op ‘voetbal’ te kunnen laten gaan.  En dus indirect ook nog bijdragen aan 
de enige legale Maffia-organisatie ter wereld; de FIFA. Michael van Praag, voorzitter van de KNVB, 
verdient een groot compliment door de positie van Blatter aan de kaak te stellen. Het erge is, hij 
wordt nog als toerekeningsvatbaar gezien ook. Nou, ik al lang niet meer!  
Op de achterkant van deze uitgave ziet u voor de allerlaatste keer Univé Verzekeringen in de 
hoedanigheid als hoofdsponsor. Aangezien het clubblad eind juni zou verschijnen, geheel logisch dat 
men nu nog onze achtercover siert. Een hoofdsponsor die we veel dank verschuldigd zijn. Ze blijven 
nog aan s.v. Grol verbonden heb ik begrepen, maar een trede lager. Een warm en hartelijk welkom 
derhalve aan onze nieuwe hoofdsponsor; Pfeifer Heavy Machinery uit Groenlo, per 1 juli. Een bedrijf 
dat trots is op s.v. Grol, en andersom. Met ingang van Clubblad 3 zullen zij de achterkant van ons 
cluborgaan sieren. Als clubbladredactie hopen we op een vruchtbare en prettige samenwerking 
tussen ons als vereniging en zij als bedrijf. 

Vanzelfsprekend wil ik afsluiten door u allen een zeer prettige en zonnige vakantie toe te wensen. En 
voor wie weg gaat, een veilige heenreis en een behouden thuiskomst. Tot snel weer, langs de lijn op 
ons prachtige sportpark Den Elshof of in onze huiskamer, het gezellige sportcafé.
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Stichting “Vrienden S.V. Grol”
(V.S.V.G) begon 25 jaar geleden “kalm an” en “veutjen veur veutjen…”

Vanaf de oprichtingsdatum 23 juni 1989 
is de V.S.V.G. een niet weg te denken 
geleding binnen onze vereniging. Het 
doel van de stichting is nog steeds 
dezelfde als 25 jaar geleden: de s.v. 
Grol materieel en financieel ondersteu-
nen, echter onder de voorwaarde dat 
spelers en trainers onder geen enkele 
voorwaarde financieel ondersteund 
zullen worden en dat de schenkingen 
s.v. Grol-breed zullen zijn. Riky ter 
Bogt, Henk Hoffman en Jan Schut zijn 
vanaf de oprichting nog steeds actief 
in het bestuur. Daags na de eclatante 
overwinning van Nederland op Spanje 
tref ik de drie VSVG-vrienden in de 
serre van het sportcafé. Met hen kijkt 
het clubblad terug op 25 jaar activitei-
ten organiseren om geld op te halen 
voor de club. Geen droog relaas, maar 
een bonte mix van foto’s, statistieken, 
wetenswaardigheden en anekdotes. 

Door: Rik Gockel

Buitengewone gebeurtenissen in 25 jaar V.S.V.G

De eerste actie van de VSVG was een zogenaamde gewichtraadwedstrijd. 
Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van Ford garage Huisman 
en de firma Porskamp. De VSVG hield netto 1500 gulden over aan de actie. 
De eerste financiële basis was gelegd. 

Andere grote acties waren: “Autie waar Boutie”, “Waar vallen de ballen”, 
“De ballen gaan weer vallen”. 

In 2006 schonk de VSVG op eigen initiatief een AED Hartdefillibrator aan de 
s.v. Grol. Hiermee werd in 2008 het leven gered van een voetballer uit Dinxperlo. 

Na het jubileumjaar doen Henk en Riky een stapje terug. Ze bereiken immers dit 
jaar de leeftijdsgrens van 70 jaar en dan wijzen de statuten van de V.S.V.G. uit dat 
er plaats moet worden gemaakt voor jong bloed. Dus deze najaars Fancy Fair de 
laatste keer “Rrrrrrrrrriky….!”

De VSVG kende tot nog toe drie voorzitters: Henk Stokkers (1989-2000), 
Rinus Meulenbeek (2001-2010) en Geert Jan Stokkers (2010 – heden). 
De VSVG kent ongeveer 60 donateurs. 

De Fancy Fair, start 1991, is de grootste bron van inkomsten voor de VSVG. 
Vanaf 1998 wordt deze twee keer per jaar gehouden. 

Niet meer weg te denken: de Fancy Fairs

Op 6 en 7 april 1991 werd de eerste Fancy Fair gehouden. De VSVG kon het 
Flitslicht lenen van het bejaardencentrum Antonius Lichtenvoorde via Wim 
Hofacker. Deze Fancy Fair kreeg het thema Back to the Sixties mee. Na afloop 
zei Henk Stokkers, initiatiefnemer: “Wij overwegen hier een jaarlijks terugke-
rend evenement van te maken.” 

Bij de eerste Fancy Fair wonnen Jan Arink en Frans ‘Datze’ Roerdink een fiets. 
Jeugdlid Peter Kok won bij het enveloppentrekken een opblaasboot. Naar ver-
luid gebruikt hij deze nog steeds met vakanties. Via zakenrelaties zorgde Henk 
Stokkers voor vele potten appelstroop, die gretig aftrek vonden bij de eerste 
bezoekers van de Fancy Fair. 

Henk Stokkers was tijdens de voorbereiding op die eerste Fancy Fairs bloed 
nerveus. Jan Schut: “Henk keek om het kwartier op teletekst naar de weers-
berichten. Hij was zo bang voor regen en dat de mensen dan niet zouden 
komen.”

OBW nam een bus vol supporters mee uit Zevenaar. Jan Schut: “Die gingen 
voorafgaande aan de wedstrijd een kop koffie drinken in de kantine. Ze zijn 
niet meer buiten geweest; kochten het ene lot na het andere. Annelies deelde 
zelfs vuilniszakken uit om de prijzen in te doen. Gekkenhuis.” 

Tijdens één van de eerste Fancy Fairs werd het zaterdagmiddag al een voltref-
fer. Riky: “Het was ontzettend druk en iedereen bleef maar vragen om nog een 
ronde te doen. We hadden toen op zaterdagavond alle prijzen al op. Bij Lesli 
in Lichtenvoorde hebben we toen nog met spoed prijzen in kunnen slaan.”

Een misverstand: in 1994 speelde Grol 1 plotseling uit in plaats van thuis. Toch 
stond er een Fancy Fair gepland. Grol 3 bracht redding en maakte er een ge-
weldig feest van in de kantine. Grol 1 won in Neede en keerde met aanhang als 
een speer terug naar Groenlo om de laatste rondes mee te maken. 

Nog een misverstand. In de pers wordt altijd geroepen dat Grol 1 nooit verliest 
als er een Fancy Fair op de rol staat. Echter, in 1994 verloor Grol thuis van 
Colmschate en in 2005 verloor Grol van Varsseveld. Bij deze laatste wedstrijd 
gooide Henk Hoffman zijn horloge aan gruzelementen. Henk: “Door de neder-
laag voorzag ik een slechte Fancy Fair. Zo fanatiek was ik ermee bezig.” 

Het is ook een misverstand dat alle prijzen worden geschonken. Er wordt veel 
gesponsord of goedkoop aangeboden. Trouwe sponsoren vanaf het eerste uur 
zijn o.a. : Gunnewijk Mode en Wonen, Bar Restaurant De Lange Gang, Huys-
kes Boevink en Expert te Winkel. 

In 1993 won “Old secretaris van de Karmisse” Andries Huitink tijdens de Fancy 
Fair een APK-keuring. Deze werd een week later in de Groenlose Gids te koop 
aangeboden. 

In 2002 wordt de euro geïntroduceerd en tijdens de najaars Fancy Fair wordt 
er een ronde gedaan van vijf euro (dat was een gewaagde zet en leidde tot 
veel discussie). 

In 2008 komt tijdens de Fancy Fair internationaal scheidsrechter Roelof Luinge 
de kantine binnenstappen. Luinge had gefloten bij De Graafschap, geen bles-
suretijd bijgetrokken en was als een dief in de nacht vertrokken op de Vijver-
berg. Luinge destijds: “Ik wilde geen minuut van de Fancy Fair missen, daar 
snapten ze in Doetinchem natuurlijk niets van.”

Loten verkopen tijdens de Fancy Fair is topsport. En soms gaat er dan wat 
fout. Deden we nu drie rondes van twee euro of twee rondes van drie euro? 
“De meeste mensen hadden het niet eens in de gaten”, zegt Riky ter Bogt. 
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Meest in het oog springende schenkingen

Tijdens de najaars Fancy Fair wil de VSVG een totaal-
stand opmaken van alle gedane donaties. Hier alvast 
een lijstje met schenkingen die als een forse injectie 
kunnen worden gezien, waarbij moet worden opge-
maakt dat in de beginjaren (1990-1996) vooral sprake 
was van algemene schenkingen richting de s.v. Grol.

1997 Uitrusting voor medische staf
1998 Schenking in kader van 80 jaar s.v. Grol
1999 Bijdrage trainingspakken jeugdkader
2000 Kampioenschap Grol 1
2001 Bijdrage verbouwing tribune
2002 Jubileum bijdrage Grol 85 jaar
2004 Coachjassen 
2005 Geluidsinstallatie
2007 Trainingspakken voor de jeugd
2007 Oefenmuur en verplaatsbaar doel
2010 Coachjassen en co-financiering pompinstallatie
2012 Bijdrage renovatie nieuwe kleedkamers 
2012 Bijdrage renovatie dak tribune
2013 Aggregaat woensdaggroep

De VSVG gaat mee met de tijd.

Het flitslicht (oftewel de flitsbak met voetbalna-

men) wordt gemoderniseerd! Er is een werkgroep 

opgericht die ervoor moet zorgen dat tijdens de 

bijzondere jubileum najaars Fancy Fair de nieu-

we ‘flitsbak’ wordt onthuld. Henk Hoffman: “De 

meeste voetbalnamen die er nu opstaan, zegt de 

jeugd niets meer. Er komen nieuwe namen in en 

ook de verlichting wordt met LED-lampen aange-

past. Theo Porskamp, Bertus Oostendorp en Berti 

Hieltjes gaan deze klus klaren. Welke namen erin 

komen, verklappen we nog niet, maar Jan Venneg-

oor of Hesselink zal weinig kans maken. Haha!”

Staand v.l.n.r.: Henk Hoffman, Marcel Rooks, Annemarie Groot Zevert, Hennie Wildenborg en Jan Schut
Zittend v.l.n.r.: Astrid Woertman, Geert Jan Stokkers en Riky ter Bogt

Henk Stokkers



Wij zijn nu ook op zondag open van 12.00 t/m 18.00
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Door: Henri Walterbos

De gedachte leefde al enkele jaren, maar 
het kwam er nog niet eerder van; een Open 
Dag! Bij Betaald Voetbal Organisaties is het 
elk jaar weer een uitje waar reikhalzend 
naar uitgekeken wordt, zowel door spe-
lers, trainers, door de gehele vereniging. 
Een mooie manier om je te presenteren 
naar de buitenwereld toe. De Presenta-
tiegids s.v. Grol die ieder jaar weer ver-
schijnt voorafgaande aan de eerste com-
petitiewedstrijd van onze hoofdmacht is al 
sinds de introductie een niet meer weg te 
denken uitgave. De Presentatiegids straalt 
uit wat wij als vereniging voorstellen en 
uitstralen. Ook dit jaar verschijnt de gids 
wederom. Achter de schermen wordt er 
al hard aan gewerkt. Ook aan de eerste 
heuse ‘Open Dag.’ De datum staat nog 
niet exact vast. Dat hangt van het, op dit 
moment nog onbekende, competitiesche-
ma af. De wens die leeft, en zo ook bij de 
KNVB is neergelegd, is dat Grol 1 op de 
eerste competitiedag, zondag 7 september, 
mag beginnen met een thuiswedstrijd. Op 
deze dag wil men dan ook de ‘Open dag’ 
houden. U wordt hier uiteraard van op de 
hoogte gehouden via de gebruikelijke be-
kende Grolkanalen: persoonlijk schrijven, 
mail, website. Er valt echter op dit moment 
al het een en ander te melden.

Werkgroep
De werkgroep ‘Open dag’ onder leiding 

van bestuurslid Rob van Meurs werkt op 
dit moment aan een aantrekkelijk pro-
gramma dat s.v. Grol in zijn breedste zin 
presenteert. Natuurlijk met volop aan 
voetbal gerelateerde activiteiten voor de 
jeugd uiteraard. Niet alleen om aan deel te 
nemen leuk, maar ook als belangstellende 
leuk om naar te kijken. In de voorbereiding 
van de ‘Open dag s.v Grol’ worden zoveel 
mogelijk geledingen betrokken, zoals de 
supportersclub, VSVG, BCG, de Beheer-
groep, COV, communicatie/PR, jeugdbe-
stuur, bestuur senioren en hoofdbestuur. 
Ieder van hen organiseert zijn eigen activi-
teit die dag, maar ook presenteren zij zich 
aan het publiek dat naar deze ‘Open dag’ 
toekomt. 

Op de vraag waarom s.v. Grol een ‘Open 
dag’ houdt, weet Rob van Meurs het een 
en ander te melden. “In het afgelopen sei-
zoen werd het idee gelanceerd om de s.v. 
Grol positief in het nieuws te laten komen. 
De gedachten gingen daarbij uit naar acties 
rond een thuiswedstrijd van Grol 1. Dit idee 
werd na de winterstop besproken met de 
VSVG en de Supportersclub. Tijdens deze 
brainstormsessie werd het idee geboren 
om de promotie van het voetbal in Groenlo 
in het algemeen en het presenteren van de 
s.v. Grol en Grol 1 in het bijzonder, breed 
te gaan voorbereiden en daarbij de jeugd 
sterk te betrekken. De eerste thuiswed-
strijd van Grol 1 in het nieuwe seizoen is 
daarvoor een uitgelezen moment.” 

Het doel van de ‘Open dag’ is eveneens 
helder. Van Meurs daarover: “Het doel is 
om de inwoners van Groenlo, de leden 
van de s.v. Grol en alle betrokken mensen 
rondom de s.v. Grol, kennis te laten maken 
met de s.v. Grol in algemene zin en daar-
bij de jeugd een centrale rol te geven. De 
gebouwen worden opengesteld en de be-
langstellenden kunnen inzicht krijgen in de 
faciliteiten die onze club te bieden heeft. 
Denk hierbij aan de gerenoveerde kleedka-
mers 1 t/m 13, de verzorgingsruimte, werk- 
en opslagruimtes, en de nieuwe aanbouw 
met entree waar op dit moment aan ge-
werkt wordt.”

De ‘Open dag’ is bestemd voor alle inwo-
ners in zijn algemeenheid, voor de leden 
van de s.v. Grol, de sponsoren en alle fa-
milieleden en sympathisanten van de s.v. 
Grol. “Uit reacties van leden is gebleken 
dat er nog veel zijn die nog nooit de ver-
zorgingsruimte, kleedkamers, wedstrijdse-
cretariaat en opslagloodsen en materiaal 
van de Beheergroep hebben gezien. Een 
mooie gelegenheid hiervoor dus,” aldus 
van Meurs.

Of het eenmalig is, of ieder jaar weer 
bij de eerste thuiswedstrijd van Grol, 
dat valt nog te bezien. “Dat hangt van 
het succes af,” is van Meurs helder.” 
Indien de ‘Open dag’ aan de verwach-
tingen voldoet zal hier mogelijk een 
vervolg op komen.”

‘Open dag s.v. Grol’
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Bestuurstaal
Over ontwikkelingen bij de s.v. Grol in het eerste halfjaar van 2014

1. Bij de s.v. Grol wordt vaak gesproken over de organisatie. Veel 
groepen, commissies, besturen, stichtingen e.d. In de eerste plaats 
hoort dat bij de huidige tijd. Er zijn veel mensen nodig om zo’n grote 
club goed te laten draaien en het is onmogelijk de club van een paar 
mensen afhankelijk te laten zijn. Bovendien valt het met die inge-
wikkeldheid nog wel mee. Voor het echte beeld plaatsen we in het 
clubblad het ORGANISATIESCHEMA (zie pag. 10) zoals dat ook in het 
Handboek s.v. Grol is opgenomen.

2. De Kledingcommissie s.v. Grol heeft een nieuwe KLEDINGLIJN uit-
gezocht. Met ingang van het nieuwe seizoen speelt elke speler in een 
Adidas uitrusting. Als proef speelde Grol C1 er al mee op het Marveld 
Toernooi. Met de nieuwe kledinglijn is een investering gemoeid van 
€ 60.000,- . De spelende leden betalen in de contributie een kleine 
bijdrage per maand voor deze uniforme clubkleding. De aanbesteding 
van de kledinglijn werd gewonnen door Sport 2000 (Leugemors) uit 
Winterswijk. In Groenlo komt bij schoenen- en sportzaak van Hans 
Rouwmaat een verkooppunt. 

3. Nieuwe kleding betekent ook alle bestaande KLEDINGSPONSO-
REN benaderen voor een nieuw contract. Daarnaast proberen nieuwe 
sponsoren te krijgen. Een geweldige klus die de sponsorcommissie 
op zich genomen heeft. De sponsorbijdragen per team zijn overigens 
verlaagd ten opzichte van de vorige kledinglijn. Zo hopen we zoveel 
mogelijk teams van een shirtsponsor te voorzien.

4. Natuurlijk komt de KLEDINGCOMMISSIE ook verrassingen tegen 
in een dergelijk project. De commissie koos voor de meest moderne 
uitvoering van de keepersshirts bij Adidas. Met de kleur roze. Daar 
waren de meeste mannelijke keepers bij de jeugd niet echt enthousi-
ast over……. De kledingcommissie heeft intussen ook een alternatief 
aangeboden. De meiden en dames behouden de roze keepersshirts. 

5. De TEAM-INDELING is elk jaar weer een spannend moment, 
vooral bij de jeugd. Maar het is ook buitengewoon moeilijk voor de 
commissie opleiding en vorming en het jeugdbestuur om iedereen 
tevreden te stellen. Het gaat zorgvuldig en er kunnen wijzigingen wor-
den doorgevoerd na de voorlopige team-indeling. Het is en blijft altijd 

ook een verwachting van de kwaliteiten van een speler in een nieuw 
team. De s.v. Grol realiseert zich telkens dat dit proces de hoogste aan-
dacht verdient en probeert elk jaar dit proces verder te optimaliseren. 

6. De s.v. Grol heeft gelukkig nog steeds een groot aantal TEAMS. Er 
gaan 60 teams spelen in het seizoen 2014-2015. Dat is gelijk aan vorig 
jaar. De groei van het meidenvoetbal zet door. Het aantal pupillen in 
de F neemt af als gevolg van de bevolkingskrimp zoals voorspeld. 
De teams zijn verdeeld over 42 bij de jeugd en 18 bij de senioren.

7. Het PEUTERVOETBAL op woensdagmiddag in combinatie met 
een gymnastiektraining bij Rap en Snel op zaterdagmorgen is een 
succes. Mede door de leiders, Carmen Arendsen en Minck Beernink, 
studenten aan het Graafschap College. Afgelopen seizoen namen 13 
heel jonge talenten deel aan deze combinatiesport. 

8. Nu we toch bij de jeugd zijn. Het KWALITEITSPLAN JEUGD zit in 
de afronding. Aan het begin van het nieuwe seizoen moet het klaar 
zijn. Het moet zorgen voor een Kwaliteitsimpuls bij ons jeugdvoetbal 
en moet zorgen voor twee dingen. De prestatieve teams (A1 , B1-B2 , 
C1-C2, D1-D2, E1-E2-E3-E4, F1-F2-F3) moeten op het niveau voetballen 
dat bij de s.v. Grol past. Dat betekent voor de eerste selectie-teams 
minimaal hoofdklasse. En de recreatieve teams moet een gepaste 
opleiding worden aangeboden waarbij plezier voorop staat maar waar 
zeker spelers ook beter mogen worden gemaakt. 

9. De s.v. Grol is nog steeds bezig om te bekijken of zij als vereni-
ging een rol kan gaan vervullen in de JEUGDZORG . De jeugdzorg 
wordt vanaf 1 januari 2015 een nieuwe taak voor alle gemeenten in 
Nederland. We zijn met de gemeente Oost Gelre in gesprek over de 
mogelijkheden bij de s.v. Grol, bijvoorbeeld in de vorm van jeugd sport 
opvang na schooltijd. 

10. De aangepaste samenstelling van het BESTUUR JEUGD vanaf 
het nieuwe seizoen is bekend. Voorzitter wordt Diana Nijland (als 
opvolger van Dennis Pasman en zal derhalve ook zitting hebben in het 
hoofdbestuur), nieuwe en extra leden zijn Mirjam Pos, Yvonne Klein 
Gunnewiek en Manfred Huijskes. Als s.v. Grol zijn we extra trots nu 
er 3 vrouwen in het jeugdbestuur en 2 vrouwen in het hoofdbestuur 
zitting hebben. 

11. Ook leden van het jeugdbestuur zijn VRIJWILLIGERS, net zoals 
die andere 200 bij de Grol. De kurk waarop onze vereniging drijft. We 
doen het met elkaar en we doen het prima. Waar je ook komt, wie 
je ook spreekt, de s.v. Grol heeft een uitstekende reputatie wegens 
het gedrag van de spelers, de organisatie, de accommodatie en de 
ontspannen sfeer. Een compliment telkens aan ons allemaal. 

12. In het kader van vrijwilligersbeloning heeft het hoofdbestuur 
nagedacht over een extra ONDERSCHEIDING binnen de s.v. Grol. 
Verenigingsman/Verenigingsvrouw van het Jaar kan maar één persoon 
worden, de voorwaarden voor Lid van Verdienste en Erelid zijn streng. 
En toch wil je iemand belonen als hij/zij gedurende lange tijd op een 
bepaalde positie actief voor de Grol is geweest. Het is waarschijnlijk 
dat deze nieuwe mogelijkheid iemand te onderscheiden met ingang 
van het komende seizoen er komt. 
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13. De JUBILEUMCOMMISSIE GROL 100 (2018) krijgt vorm. Meer 
dan de helft van de commissieleden is bekend. Met de andere kandi-
daten die we op het oog hebben, worden nog gesprekken gevoerd. 
Op de algemene ledenvergadering ( maandag 6 oktober) wordt de 
commissie ter benoeming voorgesteld. 

14. Met FC TWENTE is het CONVENANT over samenwerking in het 
jeugdvoetbal intussen getekend. De s.v. Grol streeft ook naar voortzet-
ting van het convenant met De Graafschap. Bij beide betaald voetbal-
organisaties spelen jeugdspelers die afkomstig zijn van de s.v. Grol. 

15. Bij Grol 1 spelen komend seizoen ook spelers die afkomstig zijn 
van andere verenigingen. Zij komen vrijwillig, worden lid en krijgen 
eventueel alleen een reiskostenvergoeding. En het moet passen binnen 
de kaders die het hoofdbestuur hiervoor heeft vastgelegd. Dit kader 
wordt nog nader uitgewerkt. Daarin komt in ieder geval dat spelers 
van buiten – bij gelijke kwaliteit – onze eigen opgeleide spelers niet 
mogen verdringen en dat er maximaal 4 à 5 spelers van buiten in het 
eerste elftal spelen. De eigen IDENTITEIT van de s.v. Grol moet altijd 
overeind blijven. 

16. Het elftal van Grol 1 speelt het komend seizoen in nieuwe kleding 
en met een nieuwe HOOFDSPONSOR-naam erop. Pfeifer Heavy 
Machinery , een internationaal opererend bedrijf uit Groenlo, neemt 
het hoofdsponsorschap van Univé Verzekeringen over. Op de broek zal 
een extra logo komen van KiKa (Kinderen Kankervrij), een stichting die 
fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker. Dit logo wordt toe-
gevoegd op verzoek van de nieuwe hoofdsponsor. Een verzoek waar 
de s.v. Grol van harte mee heeft ingestemd. Het logo van KiKa zal zelfs 
op de voetbalbroeken van alle teams worden aangebracht. 

17. Een breed samengestelde projectgroep is bezig een OPEN DAG 
S.V. GROL te organiseren in het nieuwe seizoen. Om een nog nader te 
bepalen thuiswedstrijd van Grol 1 heen. De doelstelling hiervan is het 
presenteren van de s.v. Grol in het algemeen en het presenteren van 
de diverse geledingen binnen de s.v. Grol. 

18. Bij die open dag zal de NIEUWBOUW bij de entree van het 
sportpark van de buitenkant gereed zijn. De binnen-afwerking wordt 
door onze vrijwilligers gedaan en zal een paar maanden meer kosten. 
We verheugen ons nu al op dat resultaat gezien de uitstraling van de 
gerenoveerde kleedkamers onder de tribune. 

19. Als de weersomstandigheden het hebben toegelaten, zal tegen 
de tijd van de open dag VELD 2 (oude trainingsveld) zijn aangepast. 
Maar ook daar zullen de vrijwilligers de afwerking verzorgen zoals het 
plaatsen van de ballenvangers en de andere omheiningen. In de loop 
van het volgend seizoen kunnen er dan competitiewedstrijden op dat 
veld worden gepland. 

20. De B.C.G. (Business Club s.v. Grol) heeft ons wederom verrast 
met een schenking van € 5.000,- . Uitgereikt op de sponsoravond op 
22 mei jl. Er was € 2.500,- voor het jubileum van het Marveld Toernooi, 
voor de nieuwe archiefruimte € 1.500,- en voor de aankleding van de 
nieuwe entree nog eens € 1.000,- . Het geld van deze inspirerende 
en tegelijkertijd gezellige ondernemersgroep gaat heel goed besteed 
worden. 

21. De schenking van de B.C.G. komt vooral voor de nieuwe 
ARCHIEFRUIMTE heel goed uit. Daarmee kan de ruimte worden 
ingericht zoals het hoort bij een archiefruimte. Intussen hebben Jan 
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en Hannie Schut een begin gemaakt met het opschonen en ordenen 
van alle documenten die binnen de s.v. Grol ooit zijn gemaakt. Een erg 
intensieve klus waarvoor erevoorzitter Theo Huijskes contactpersoon 
en aanspreekpunt is. 

22. De eerste inrichtingsschetsen van de nieuwe FIETSENSTALLING 
zijn gereed. De schetsen zijn gemaakt door Bennie te Brinke van de 
vrijwillige onderhoudsgroep. Ze zijn intussen met medewerkers van 
de gemeente Oost Gelre (eigenaar van de fietsenstalling) besproken. 
Samen wordt een definitief plan voor de herinrichting gemaakt. 

23. Ook op het gebied van COMMUNICATIE en INFORMATIE wordt 
verder gewerkt. Het aantal volgers op Twitter is in het afgelopen jaar 
met 50% toegenomen, het aantal likes op Facebook is verdubbeld en 
het aantal keren dat onze website wordt bezocht is gestegen naar 750 
per week. Met pieken tot 350 keer per dag. 

24. Ons ENERGIEVERBRUIK in het seizoen 2013-2014 is gestegen 
ten opzicht van het seizoen daarvoor. Zowel bij elektriciteit als gas. 
De s.v. Grol heeft een verbruik vergelijkbaar met 14 huishoudens. We 
verbruikten 45.500 KwH aan stroom en 20.000 m3 aan aardgas. De 
totale rekening bedroeg € 21.000,- (op jaarbasis). – 

25. Op de algemene ledenvergadering zal een voorstel komen tot 
verhoging van de contributie. We hebben sinds 2008 de contributie 
niet meer verhoogd. De kosten zijn natuurlijk gewoon doorgestegen. 
De CONTRIBUTIEVERHOGING geldt alleen voor spelende leden. In 
de voorbereiding van dit voorstel heeft oud-penningmeester Tonny 
Porskamp een vergelijkend onderzoek gedaan bij voetbalverenigingen 
in Oost-Nederland. 

26. De contributie die wij per lid aan de landelijke KNVB beta-
len gaat overigens ook fors omhoog. De amateursectie heeft een 
schuldpositie van € 6 miljoen. Dat gat moet gedicht worden. De 
contributie (AFDRACHT aan de KNVB) voor actieve leden wordt per 

jaar € 10,- voor senioren, € 8,- voor junioren en € 7,- voor pupillen. Een 
gemiddelde stijging van € 2,- per actief lid per jaar. Met deze forse 
stijging hadden we in de concept begroting 2014-2015 geen rekening 
gehouden. 

27. Voor de KNVB komt er nog een tegenvaller aan. Door de 
invoering van de TIJDSTRAF in plaats van een gele kaart loopt de 
KNVB landelijk € 350.000,- aan boetes mis. Ook het aantal gestaakte 
wedstrijden is met 50% gedaald, op zich heel positief, maar financi-
eel betekent dit € 150.000,- minder aan boetes. Totaal dus een half 
miljoen euro minder aan boetes.

28. De KNVB district Oost, gevestigd in Deventer, heeft de werk-
organisatie anders ingericht. Er zijn drie integrale SERVICETEAMS 
gevormd. Die serviceteams zijn er voor de regio’s (1) Achterhoek-
Twente, (2) IJsselstreek en (3) Veluwe-Arnhem-Nijmegen. De KNVB 
probeert hiermee de service aan de verenigingen te vergroten. Als s.v. 
Grol ervaren we die service de laatste jaren al als uitstekend. 

29. Het bestuur van de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol 
(SEAG) heeft het hoofdbestuur gevraagd een accountantscontrole te 
laten uitvoeren op de laatste drie boekjaren. Deze stichting kent geen 
kascommissie – zoals de s.v. Grol zelf – maar wil zich wel verantwoor-
den over het gevoerde financiële beleid. Er gaat per seizoen toch 
meer dan € 100.000,- in deze stichting om. Het hoofdbestuur was erg 
ingenomen met dit initiatief en heeft intussen opdracht gegeven voor 
deze onafhankelijke controle. 

30. Het hoofdbestuur dankt iedereen buitengewoon voor de 
bijdrage aan het functioneren van onze vereniging in het afgelopen 
seizoen en wenst u allen een mooie zomervakantie. 

Namens het bestuur,
Hans Scheinck, Voorzitter

Aan iedereen die de sportvereniging Grol een warm hart toedraagt!
Het is nog ruim vier jaar te gaan, maar op 18 september 2018 bestaat de sportvereni-
ging Grol 100 jaar!
Een uniek jubileum, waaraan vanzelfsprekend de nodige aandacht zal worden geschonken.
Zoals reeds eerder in dit clubblad opgenomen, is er inmiddels een start gemaakt met 
het schrijven dan wel samenstellen van een jubileumboek, dat ter gelegenheid van dit 
eeuwfeest wordt uitgegeven.
Een document, dat uiteraard geïllustreerd wordt met talrijke kleurrijke foto’s, maar ook 
oude zwart-wit foto’s, afbeeldingen enzovoorts.
En om vooral aan dit laatste aspect veel aandacht en zorg te kunnen besteden, wordt 
er andermaal een beroep gedaan op iedereen die dit leest, om foto’s, afbeeldingen e.d. 
aan te reiken, op te sturen of indien mogelijk te mailen.
Om dit alles in goede banen te leiden, is er binnen ‘onze’ sportvereniging Grol onder 
leiding van bestuurslid Marco Frank een werkgroepje in het leven geroepen, die alle 
voorhanden zijnde foto’s wil verzamelen en vastleggen in een digitaal fotoarchief.
 De foto’s (gaarne zoveel mogelijk kiekjes uit de oude doos!) worden indien gewenst 
weer geretourneerd c.q. teruggestuurd. Dit nadat ze gescand en opgeslagen zijn.

Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Theo Huijskes.
Mobiel: 06 – 50528138
E-mail: theo.huijskes@kpnmail.nl

Oproep! Tekkels
• Sinds een aantal maanden is de familie 

Schut op de woensdag actief om het ar-
chief van de sv Grol weer eens helemaal 
op te poetsen en up to date te houden. Zo 
komen er regelmatig dingen te voorschijn 
die best het vermelden waard zijn. Zo 
bleek uit een aantal afschriften van ‘bon-
nen van de KNVB’ dat onze Erevoorzitter 
Theo Huijskes toen hij nog voetbalde niet 
zo`n lieverdje was dan dat we allemaal 
wel dachten. Op 26 Oktober 1970 namelijk 
werd hij voor drie wedstrijden geschorst 
omdat hij een tegenstander onbeheerst 
was aangevallen. Op 26 Januari 1973 ging 
het zelfs helemaal mis. Hij werd voor 4 
wedstrijden geschorst wegens het, jawel, 
‘met opzet  trappen van een tegenstan-
der’. Die Theo toch.



Speler van het kwartaal: Joep Huis in het Veld

Sedert de F5 is dit voetbaltalent in weer 
en wind op het voetbalveld te vinden. 
Regen, hagel of vrieskou: het doet hem 
weinig. Elke zaterdagochtend is de wek-
ker gezet om half 7 - of zelfs nog eerder 
- als er uit wordt gespeeld. De voetbal-
liefde wint het op dit vlak van de slaap, 
want voor de Speler van het kwartaal 
van deze editie is voetbal méér dan al-
leen een hobby. 

Door: Dirk Naaijkens

Geboortedatum: 30-12-2001

Opleiding: Groep 8, basisschool Klein 
Borculo 

Positie: links- of rechtsback 

Team: “Ik speel nu in de D5 (hetzelfde team 
waar uw verslaggever zijn roemruchte car-
rière gestart is, red.) maar na de zomerva-
kantie ga ik over naar de C6. Er zijn sinds 
kort twee leiders bijgekomen in het elftal: 
Pelle en Wally. Mijn andere leiders konden 
vaak niet met werk en zo, dus hebben we 
versterking gekregen. Bertus Roerdink traint 
ons nog wel vaak, die is er al vanaf het 
begin bij. We hebben een super leuk team, 
maar voor volgend seizoen is ons team 
overkop gehaald in drie andere elftallen.”

Muziek: “Ik luister niet echt muziek, soms 
als ik aan het gamen ben, maar verder niet.” 
Op mijn vraag of hij niet af en toe stiekem 
naar One Direction luistert: “Nee man, die 
zijn f*cking gay!”

Je moet kiezen: Pelle of Wally: “Pelle na-
tuurlijk! Pelle kan altijd goed met de training 
de oefeningen voordoen, maar Wally… 
Tja… Hij is vaak keeper als we moeten 
afronden op goal.” 

Hobby’s: “Ik doe vaak aan gamen en ik 
voetbal natuurlijk, ook weleens op straat. O 
ja, ik heb ook nog een postzegelverzameling 
met postzegels uit een hoop landen, zoals 
de Verenigde Staten en Australië. Maar daar 
doe ik vrij weinig mee, ik denk dat ik ze 
later maar ga verkopen. Vissen doe ik ook 
vaak, mijn vader heeft een visvergunning 
en daar kan ik dan mee vissen in de gracht. 
Ik vang niet altijd wat, maar meestal wel. 
Karpers, voorns, brasems, snoeken; van 
alles wat eigenlijk.”

Hoogtepunt van het seizoen: “Sowieso de 
overwinning op Trias D4, een paar weken 
geleden! We stonden eerst voor met 3-0, 
dus dat ging wel goed. Alleen kwamen ze op 
gegeven moment gelijk met ons: rond de 85e 
minuut stond het nog 4-4! Een paar seconden 
voordat de scheids af zou fluiten, kregen we 
een laatste corner en die belandde via via 
voor mijn voeten. Ik kon hem er zo intikken!” 
Met een grote grijns op zijn gezicht: “We 
waren natuurlijk super blij, daarna hebben we 
het gevierd door een jacuzzi in de douche te 
maken!” 

Idool: “Nou ja, eigenlijk heb ik niet echt een 
idool met posters en zo. Ronaldo is op zich 
wel goed, maar nou niet echt een idool, nee.”

Morele steun: “Mijn vader komt vaak kijken 
als ik moet voetballen, mijn moeder ook wel-
eens, maar mijn vader heeft toch meer met 
voetbal, denk ik. Mijn twee broertjes Pim en 
Daan die zitten niet op voetbal, dus ik ben de 
enige die er zo vroeg uit moet op zaterdag om 
te spelen. Dit seizoen zijn we iets van laatste 
geworden, dus het kan volgend jaar alleen 
maar beter gaan!”

Droombaan: “Later wil ik met computers 
werken, in de ICT-wereld. Ik doe nu al best 
veel met computers en dat vind ik altijd mooi 
om te doen!” 
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Marveld toernooi 2014:    een zilveren jubileum met een gouden randje
Het 25e Marveld toernooi was in meerdere 
opzichten ongeëvenaard. Maar liefst drie 
personen, te weten Ben Bomers, Toon 
Hartman en Tonnie Zieverink, werden 
op donderdagavond tijdens de jaarlijkse 
sponsoravond gedecoreerd omdat ze 25 
jaar zitting hebben in de organisatie. Niet 
onvermeld mag blijven dat Marco Frank 
een fantastische presentatie hield over 
de ontwikkelingen die het toernooi door-
gemaakt had. Zeer boeiend. Gastspreker 
David Endt sprak niet iedereen aan, maar 
velen ook weer wel, en waren dan ook 
een en al luisterend oor. De passie en ge-
drevenheid kwam bij de echte liefhebber 
wel over. Na afloop was de aimabele oud-
Ajacied, (zowel als speler en werknemer) 
niet te beroerd om mensen te woord te 
staan of te poseren voor een foto of een 
selfie. Zo ook Henk Mellendijk die Endt 
verzocht om een statusupdate van zijn 
kiekje met hem. Hij laat Endt het plaatje 
zien. Mellendijk weet het nog als de dag 
van gister, Endt trekt een gezicht van; ‘’t 
Zal wal’. 

Door: Henri Walterbos, Mark Wessels en 
Lennard Walterbos

Het weer was ronduit fantastisch te noe-
men; mede hierdoor waren er veel meer 
toeschouwers dan andere jaren op sportpark 
Den Elshof. Uiteraard stond de massale op-
komst ook niet los van de aanwezige clubs; 
wellicht het sterkste deelnemersveld ooit. Je 
komt eigenlijk superlatieven te kort om dit 
weekend te beschrijven. 

Om het jubileum nog wat extra cachet te 
geven had de organisatie besloten om een 
expositie in te richten naast de entree van 
het sportcomplex. Foto’s uit de beginjaren, 
oude posters, krantenartikelen en namen/
foto’s van voetbalprominenten die ooit het 
bezochten waren hier te zien. Verder de na-
men van grote voetballers die in Groenlo nog 
in een betrekkelijke anonimiteit het toernooi 
afwerkten, alvorens ze hun sterrenstatus 
bereikten. Een reis terug in de tijd die een 
goed idee geeft hoe het Marveldtoernooi 
zich door de jaren heen heeft ontwikkeld van 
een regionaal toernooi tot een internationaal 
evenement met meer dan 250 vrijwilligers.

Hieronder het verslag van ons zeer gewaar-
deerde redactielid Lennard Walterbos. Was 
hij afgelopen jaar nog als redacteur voor uw 
en ons aller clubblad, de toernooiwebsite 
(www.marveld.info) en het PannaNews in 
touw, dat bleef niet onopgemerkt bij grotere 

broeders als Dagblad Tubantia, dat hem nu 
naar Groenlo afvaardigde voor een verslag. 
Wij waren uiteraard bereid dit grote schrijfta-
lent voor een weekend af te staan. Zo begon 
Fardau Wagenaar immers ook….. Lennard 
verricht freelance werkzaamheden voor het 
dagblad en maakte veel indruk met zijn bij-
drage, die door velen niet gezien of gelezen 
is. Wij willen u dat niet onthouden. Hieron-
der zijn relaas.

‘El Classico’ in Groenlo
De 25e editie van het Internationale Marveld 
Toernooi kende in PSV weer eens een Ne-
derlandse winnaar. Het toont aan dat onze 
jeugdteams zich kunnen meten met de bes-
ten van de wereld. Bovendien was Groenlo 
op deze prachtige zondag het decor van een 
heuse El Classico. 

Het was de droom van iedere chauvinistische 
Grollenaar voorafgaand aan het jubileum-
weekend. Dé voetbalklassieker bij uitstek op 

het eigen sportcomplex Den Elshof, daags na 
de grote triomf van Real Madrid in de Champi-
ons League finale tegen stadsgenoot Atletico. 

Voor even is Groenlo weer bezet door de 
Spanjaarden. Schreeuwende Spaanse ma-
ma’s strooien vanaf de tribune met woeste 
scheldkanonnades, terwijl ook de coaches 
hun temperament nauwelijks kunnen be-
dwingen. Ook de Nederlandse jongetjes ver-
delen zich in twee kampen. Het is zwart of 
wit en niet anders. Op het veld is het rumoe-
rig. ‘Tempo’ en ‘hup’ maken plaats voor ‘va-
mos’ en ‘venga’ en met name het doelpunt 
van Barcelona wordt gevierd alsof zojuist 
toernooiwinst is bewerkstelligd. Als er na 
twee keer twintig minuten een 2-1 zege voor 
Real op het bord staat, volgt er een broeder-
lijke omhelzing tussen de beide teams. Vijan-
den op het veld, vriendjes daarbuiten. 

De confrontatie is een lust voor het oog, ze-
ker voor de vele aanwezige scouts. Uit het 

binnen- en buitenland reizen ieder jaar weer 
ruim honderd professionele scouts naar de 
Achterhoek in de zoektocht naar de nieuwe 
Arjen Robben of Robin van Persie. Eén van 
hen is hoofd jeugdscouting bij FC Twente Jan 
Kemkens. In de brandende zon ziet hij de 
C-jeugd van FC Twente na penalties winnen 
van het Braziliaanse Atletico Paranaense en 
een verdienstelijke vijfde plek behalen. “De 
kwaliteit van dit toernooi is zó enorm”, zegt 
Kemkens, terwijl hij een aantal oude beken-
den groet. “Zeker de laatste vijf jaar is dit het 
beste toernooi van Europa. Al die verschil-
lende spelculturen. De passie van Madrid en 
Barcelona, het counteren van Leverkusen, 
het is schitterend. Ik heb heel veel respect 
voor Ben Bomers en de hele organisatie.”

Voor Bomers is het zijn 25e en laatste toer-
nooi als voorzitter. Hij vliegt al het hele week-
end van hot naar her om zijn laatste jaar iets 
extra’s te geven. Hij omschrijft zijn gevoel 
als ‘heel dubbel’, als hij in de tot restaurant 
en ontmoetingsplek omgebouwde sporthal 
even tot adem komt. “Aan de ene kant ben 
je ontzettend trots en denk je: het is goed zo. 
Alle trainers die hier komen zeggen dit het al-
lergrootste toernooi van de wereld te vinden. 
Maar ik heb er ook wel moeite mee dat dit 
de laatste keer is.” 
De voorzitter wordt door FC Twente speciaal 
toegesproken en Real Madrid nodigt hem 
zelfs uit in de kleedkamer voor een verras-
sing. De spelers hebben zelf een vaantje voor 
hem gemaakt en ook krijgt hij een ingelijst 
shirt van de club. Hij glundert ervan. “Heel 
erg mooi”. 

Wat verder opvalt is dat er geen VIP-ruimte 
is gestationeerd. Trainers, scheidsrechters, 
coryfeeën en supporters dwars door elkaar 
heen. Het tekent de gemoedelijkheid van 
het Marveld Toernooi. Het is voor Kemkens 
een van de redenen dat hij elk jaar een graag 
geziene gast is. “Iedereen doet gewoon nor-

maal tegen elkaar, ongeacht wie je bent.” 
Bomers gaat nog een stapje verder. “Het is 
onze grootste kracht. Het draaiboek is super-
professioneel, maar de gezelligheid is ook 
belangrijk.” 

Als PSV aantreedt voor de finale komt ook 
Art Langeler komt nog even kijken. De Hoofd 
opleiding van de Eindhovenaren komt net uit 
Varsseveld (een ander jeugdtoernooi), maar 
wil de finale niet missen. Langeler komt uit 
de regio en herinnert zich het sportcomplex 
nog als speler van FC Lochem. “De kantine is 
nog precies hetzelfde”, knipoogt hij. De suc-
cestrainer van FC Zwolle benadrukt dat dit 
toernooi voor PSV een absolute must have 
is. “Behalve dat de spelers zich mogen me-
ten met Barcelona en Real Madrid is de aan-
dacht enorm. Heel mooi dat we in de finale 
staan!” 

Bij een professioneel deelnemersveld horen 
professionele arbiters. Maar dat wil niet zeg-
gen dat zij niet aan de bak moeten. Kevin 
Blom stuurde zaterdag al vijf spelers uit het 
veld tijdens Fluminense - Bayer Leverkusen 

en moet het ook een dag later in Duitsland 
nog ontgelden. “Blomdie arschloch”, klinkt 
het vanaf de tribunes. Even later wordt er 
door de Duitsers zelfs een officiële klacht te-
gen hem ingediend. Het tekent de enorme 
prestige die er op het spel staat. 

Behalve PSV (dat na strafschoppen de finale 
won van Real Madrid, zie kader), hebben de 
Nederlandse ploegen moeite hun reputatie 
waar te maken. Met name Ajax en Feyen-
oord stellen teleur met een 8e en 9e plek. 
Het is ook Feyenoord-directeur Eric Gudde 
niet ontgaan. Die zei zaterdag: “Fysiek kwa-
men we altijd al tekort, maar ook technisch 
en tactisch zijn we voorbijgestreefd. En dan 
heb ik het nog niet eens over de passie en 
gedrevenheid die sommige teams aan de 
dag leggen.”

Het lijkt een wel heel negatieve weerspiege-
ling van de verhoudingen. Ajax en Feyenoord 
oogden vermoeid na een drukke interland-
week, FC Twente behaalde de op éénna-
hoogste klassering ooit, terwijl PSV met rust, 
power en frivoliteit het publiek Gudde hard 
de mond snoerde. 

Voor meer foto’s, interviews en 
sfeerverslagen: marveld.info

PSV klopte Real Madrid in de finale na 
strafschoppen en werd daarmee winnaar 
van de jubileumeditie van het Marveld 
Toernooi. En zo kwam er na zeven jaar 
(ook PSV in 2008) weer een Nederland-
se winnaar. Het podium werd gecomple-
teerd door Bayer Leverkusen, dat in de 
troostfinale Barcelona versloeg.
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Tekkels

Sander van Dongeren 
Positieve Grolman in hart en nieren

opgeven wilde ik niks weten dus alles uit de 
kast gehaald om er weer iets van te maken. 
Revalideren, revalideren en nog eens reva-
lideren in Nijmegen en op het Roesingh in 
Enschede. Heb alles wat in mijn vermogen 
lag gegeven en dat heeft me gebracht tot 
wat ik nu ben. Geen kasplantje maar ie-
mand die niet stil kan en wil zitten. Ik wil 
echt het maximale uit mezelf halen en nog 
steeds heb ik die drive. Ik ben echt niet zie-
lig. Ik voel me gelukkig. Mijn ouders, zus en 
zwager maar ook de Grol spelen hierin een 
belangrijke rol. De Grol is heeeel belangrijk 
voor mij. Ik kan me geen leven voorstellen 
zonder deze prachtige club. Ik hoop dat ik 
er nog heeeel lang welkom ben.”

Hoe ziet jouw week eruit?
“Ik werk nu in Winterswijk in een activi-
teitencentrum. Sinds één jaar. Datzelfde 

heb ik negentien jaar gedaan in Enschede. 
In Enschede kon ik niet blijven vanwege 
overheidsbezuinigingen. Vond Ik echt balen 
want ik had het er erg naar mijn zin. Daar 
waren er veel meer zoals ik. Qua niveau be-
doel ik. Ik had er veel meer uitdaging. In 
Winterswijk ben ik gewoon de slimste, niet 
arrogant bedoeld, en dat is niet goed voor 
me. Met alle respect voor mijn collega’s. 
Hier sta ik stil in mijn ontwikkeling. Ik ben 
hier niet op mijn plek. Het liefst wil ik wat 
anders. Ben nu met iets anders bezig en ik 
hoop dat het gaat lukken (Inmiddels werkt 
Sander naar zijn zin in Lichtenvoorde, red). 
Ik werk er vier dagen en één dag loop ik mee 
in Doetinchem op het Graafschap College. 
Dat vind ik veel leuker. In het weekend ben 
ik elke dag op het voetbalveld te vinden. Ik 
ben er leider/trainer van de f-pups. Samen 
met Bram Harbers. En dat vind ik geweldig. 
Dat geeft me zoveel positieve energie. Dat 
wil ik nog jaren blijven doen. Dat geeft me 
een heel fijn en dankbaar gevoel.

Waar woon je?
“Ik woon bij mijn ouders in Groenlo en die 
zijn me echt dierbaar. Ik ben zo blij met 
zulke lieve ouders. Zonder hen zou het echt 
heel lastig voor me zijn. Hoop dat ze nog 
heel lang bij me blijven. Ik weet dat het 
voor mijn ouders ook niet altijd makkelijk 
is. Ik wil zelf veel meer doen om ze te ont-
lasten maar dat lukt me gewoon niet en dat 
doet pijn. Maar omdat ik een zeer positief 
persoon ben probeer ik er het beste van te 
maken. Opgeven is geen optie voor mij. Ik 
moet roeien met de riemen die ik heb. En 
dat doe ik dus ook. Heb nog wel drie maan-
den geprobeerd in Enschede op mezelf te 
wonen in een soort van woongemeenschap 
maar ik werd er zo ongelukkig, muren kwa-
men op me af. Ik zei dat niet tegen mijn 
ouders of mijn zus maar die voelden dat ik 
niet gelukkig was. En hoewel ik het nog wel 
wilde proberen adviseerden mijn ouders 
en mijn zus om weer naar Groenlo te gaan. 
Uiteindelijk en ook wel opgelucht ben ik te-
rug gegaan naar Groenlo. En dat is de juiste 
keuze geweest.”

Ben je ook een trouwe supporter 
van Grol 1?
“Jazeker. Grol 1 zie ik altijd en overal. Al jaren 
lang. Zowel thuis als uitwedstrijden. En dat 
is elke keer nog steeds een feest voor me. Ik 

vind het zo geweldig dat ik elke uitwedstrijd 
mee mag met de spelersbus. Daar ben ik 
de Grol enorm dankbaar voor. Omdat ik alle 
wedstrijden zie vind ik dat Jelle Kornegoor 
speler van het jaar moet worden. Wat een 
artistieke dreigende speler is dat toch. Hij 
is zo vaak beslissend. Jammer dat hij een 
paar keer geblesseerd is geweest. Maar 
hij verdient het. (volgende week weten we 
meer Sander). Ik verheug me nu al weer op 
de wedstrijd van morgen tegen Silvolde en 
daarna tegen de Graafschap (helaas San-
der) en volgend jaar tegen Longa en………
en..... “Hoezo Grolverslaafd? Terecht dat hij 
in 1996 gekozen is tot super supporter van 
de Grol. Een welverdiende titel.

Heb je hobby’s?
“Ik speel thuis veel FIFA op mijn Playstation. 
Daarnaast sport ik twee keer in de week in 
de sportschool. Dit om in goede conditie te 
blijven. Rob van Meurs noemt me niet voor 
niets Slankie en dat wil ik graag zo houden. 
Ik luister veel naar muziek. Ik ben een grote 
fan van Pink Floyd met name Roger Waters 
en David Gilmour. Heb ze twee keer live 
zien en horen spelen. Éen keer in Nijmegen 
en één keer in het mooiste stadion van Ne-
derland: de Kuip. Kippenvel. Dire Straits en 
Pearl Jam luister ik ook graag.”

Favoriete club in Nederland?
“Mijn favoriete club is Ajax. Altijd geweest. 
Het mooiste vind ik dat ze eigen jeugd een 
kans geven. Zij moeten zich verder kunnen 
ontwikkelen. Dus niet kopen maar oplei-
den. Heb Ajax één keer live mogen zien 
maar dat is alweer een tijdje geleden. Dat 
was tegen Twente in het oude Diekman.”

Hoe zie jij je toekomst?
“Ik leef van dag tot dag. Hoop nog een 
mooie baan te vinden met leuke collega’s. 
En dat ik nog heel lang elk weekend op het 
Grolveld mag en kan zijn. En heel stiekem 
lijkt het me ook fijn om een klik te krijgen 
met een leuke dame.”

Sander, ik bedank je voor de bijdrage aan 
dit interview en ik wens je alles goeds 
voor de toekomst. Ik heb Sander beter 
leren kennen. Sander is een positieve, 
sociale en lieve man met het hart op de 
goede plek. Sander is een echte doorzet-
ter. Ondanks zijn handicap, zo ziet hij 
dat zelf niet overigens, is hij een erg ac-
tief persoon die niet stil zit. Hij is altijd 
bezig en verveelt zich geen moment. En 
Sander is erg open in zijn communicatie 
en absoluut niet zielig. Heb veel bewon-
dering gekregen hoe opgewekt Sander 
in het leven staat. Chapeau.

“Heb Ajax één keer live 
mogen zien maar dat is 
alweer een tijdje geleden. 
Dat was tegen Twente 
in het oude Diekman.”

Wie is Sander van Dongeren?
“Ik ben geboren, shit moet ik dit zeggen, in 
1970 en ben nu dus 44 jaar jong. Mijn eerste 
sport die ik ging beoefenen was karate. Ik 
was toen ongeveer 8 jaar oud. Op een dag 
ging ik training kijken van voetbal en ik was 
meteen verkocht. Dus toen op voetbal. In 
de D5 met Eddy Koldewey en Richard Groot 
Schaarsbergen als leiders. Helaas maar 
twee jaar want toen gebeurde er iets ver-
schrikkelijks waar ik nu nog steeds elke dag 
mee geconfronteerd word. Het fatale onge-
luk toen ik van het Grolveld na een training 
naar huis fietste. Ik werd aangereden door 
een auto en dat heeft mijn leven enorm op 
zijn kop gezet. Schedeltrauma, botbreuken, 
coma. Ik kan me van het ongeluk niets meer 
herinneren. Toen ik na drie maanden uit 
coma kwam kon ik echt niets. Spraak, ge-
voel en motoriek, alles was weg. Maar van 

Het is een prachtige mooie zonnige dag 
in juni, een week voordat het Neder-
lands elftal zijn eerste wedstrijd speelt 
tegen Spanje en vandaag heb ik een af-
spraak met Sander voor een interview 
voor ons clubblad. Ik ken Sander al 
heel lang omdat ik vroeger bij hem in 
de straat woonde. En tussen toen en nu 
is er natuurlijk heel veel gebeurd. Zo-
wel bij mij maar zeker ook bij Sander. 
En omdat ik mezelf niet ga interviewen 
gaat het nu dus over Sander. Ondanks 
het feit dat we bij elkaar in de straat 
hebben gewoond moet ik eerlijk beken-
nen dat ik Sander vrij oppervlakkig ken. 
Wel van gezicht natuurlijk. Nu dus de 
ideale manier om eens in het diepe te 
springen. 

Door: Ronald Buesink

• Tijdens het Marveldtoernooi komt een 
jochie bij de frietkraam en vraagt aan 
Pascal ‘Taconie’ ten Brinke; “Mag ik een 
AA-flesje?” “Natuurlijk!,” antwoordt 
deze, “Jij bent toch mijn vriend”. De jon-
gen kijkt hem bedenkelijk aan en zegt ad 
rem:”Krijg ik dan korting?!”

• Theo Kaak zit een beetje triest op het ter-
ras van het Sportcafé. Hij heeft een dikke 
wang nadat hij een forse tand heeft la-
ten trekken. Een voorbijganger ziet hem 
en maakt een bemoedigende opmerking;  
“Theo bu’j noar de Kaakchirurg ewes??”

• Grol 45+ speelt een pittige pot tegen FC 
Winterswijk 45+ en er is een opstootje 
tussen de laatste man van Winterswijk 
en Michel Hoffman. Laatstgenoemde zou 
een soort van slaande beweging hebben 
gemaakt richting de onderkaak van die 
laatste man. “Ik bun 54 en dit heb ik nog 
nooit met ‘emaakt”, briest de Winterswij-
ker. Michel: “Nee, natuurlijk neet, ie hebt 
ook nog nooit tegen mien ‘evoetbald!”

• Met de afsluiting van het seizoen zat de 
C-jeugd te vissen. Een speler kijkt enig 
moment naar een bakje maden en zegt. 
“Je zult als maad maar claustrofobie 
hebben...” Over een grote fantasie ge-
sproken.

• Rob Porskamp heeft nieuwe borden bij de 
toegang van het sportpark laten plaatsen.  
Die lijken verdacht veel op de borden bij 
de brandweerkazerne aan dezelfde weg, 
zeker door de felle rode kleur. Kunnen 
we nu ook 112 bellen als we gasten in het 
sportcafé willen bereiken?  

• Annelies heeft afscheid genomen van De 
Molenberg. Ze is nu met pensioen.  De 
Gemeente heeft het opnieuw asfalteren 
van het fietspad tussen haar huis en het 
sportpark intussen opgenomen in haar 
meerjaren onderhoudsplan.  

• Jos Heutinck had het plan opgevat om de 
introductie-avond van de eerste selec-
tie voor het nieuwe seizoen te combine-
ren met de diploma-uitreiking van zijn 
dochter.  Daarop is hij door de voorzit-
ter “vaderlijk streng” aangesproken. Dit 
ging te ver. De introductie-avond werd 
verplaatst en Jos zat als een trotse vader 
de hele avond in de zaal.  
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Achter de voordeur
Het idee is een beetje ‘het aanschuiven 
bij…’ van Man bijt Hond en het komt 
uit de creatieve koker van Jos Lensink; al 
decennialang actief betrokken bij de Grol. 
Hij heeft bijna alles gedaan voor de club 
en is nu vooral bezorger van het clubblad. 
Wie woont er op het adres waar ik zojuist 
het clubblad van de Grol in de brievenbus 
heb gestopt en waarom ga ik niet naar 
binnen om wat meer van die persoon te 
weten te komen! Volgens mij zat dit zo’n 
beetje achter het idee van Jos, maar om-
dat spontaan aanschuiven wat lastig is en 
het met z’n tweeën vooral ook gezelliger 
is, gaan we samen een tweetal voordeu-
ren door om in gesprek te gaan met een 
paar fijne mensen.

Door: Tim Ebbers

Johan Post
We hebben om zeven uur afgesproken met 
Johan Post op de Linnenwever en om klok-
slag zeven uur zijn we er dus ook. Sinds de 
oplevering in 1989 woont hij in dit apparte-
ment en het ziet er keurig uit. Johan houdt 
van een opgeruimde plek en dat is goed te 
zien. Dat geldt trouwens ook voor de tuin 
en bij navraag blijkt dat tuinieren een hobby 
is. Niet dat hij iedere dag op kop in de tuin 
staat te spitten, maar het is fleurig, ‘aan 
kant’ en zelfs voorzien van een insectenho-
tel. Jos bekijkt de kamer goed en ziet bij de 

deur naar de gang een melkbus met een 
prachtige schildering. Het had er zomaar 
één van hemzelf kunnen zijn. Johan vertelt 
dat dat zijn oudershuis is aan het Laantje 
van Lasonder in Groenlo en het is een dier-
bare herinnering aan een mooie plek. Vader 
Post is overleden en moeder woont alweer 
een tijd in een appartement in het centrum 
van Groenlo. Johan heeft één broer, twee 
zussen en een aantal neefjes en nichtjes. Hij 
werkt bij de belastingdienst in Doetinchem 
en weet alles van het privégebruik van de 
auto van de zaak. (Hol ‘m in de gaten!)

Johan is een stille jongen die best wel wat 
moeite heeft met spontaan bezoek en hij is 
daarom blij dat hij mij in ieder geval al een 
beetje kent. We hebben in een nog niet zo 
heel lang geleden verleden regelmatig op 
zondagmiddag samen een biertje gedronken 
bij bar De Blitz. Hij vertelt dat hij het lastig 
vindt zomaar op mensen af te stappen en 
in gesprek te gaan. Er is bij hem sprake van 
een vorm van autisme en in combinatie met 
stotteren is dat een handicap die op gezette 
tijden behoorlijk in de weg zit. Maar, hij laat 
zich er zeker niet door ontmoedigen, hij 
houdt van gezelligheid en gaat het contact 
niet uit de weg. We krijgen ambachtelijke 
gezette koffie met een warme appelflap en 
Johan vertelt over de Grol, klootschieten, 
een biertje op zondagmiddag en waagt zich 
zelfs aan een WK voorspelling.

Klootschieten 
Midden in de kamer staat een grote kast 
en daarin prijkt een fraai beschilderd bord 
van de K.V. Zwolle. Johan: “Dat bord heb 
ik gekregen toen ik 40 jaar lid was van de 
klootschietvereniging en dat is dus al heel 
lang een hobby van me. We spelen om 
de twee weken een wedstrijd en één keer 
per jaar hebben we een feestavond in het 
clubgebouw aan de Berkenhofweg. Het is 
altijd een gezellige avond en er worden ook 
mensen gehuldigd.” 

Uitgaan en de Grol
Johan heeft nooit gevoetbald, maar is wel 
vanaf de jaren 80 ondersteunend lid en ook 
al lange tijd lid van de supportersclub. Als 
het eerste thuis speelt, stapt Johan op tijd 
op de fiets en bekijkt met z’n vaste groepje 
de verrichtingen van de jongens. Johan: “We 
staan altijd op dezelfde plek en dit jaar gaat 
het heel goed met Grol 1. Het begin van het 
seizoen was wat moeilijk, maar ze hebben 
zich heel goed hersteld.” Bij de vraag naar 
smaakmakende spelers uit het verleden, 
is Michel Hoffman de eerste die bij Johan 
naar boven komt. “Een echte gangmaker 
en dat vind ik mooi!” Na de wedstrijd en op 
de uitwedstrijdzondagen zoekt Johan zijn 
kroegmaten op, niet in de kantine maar bij 
café De Bolle. (Jos is enigszins verbaasd dat 
Johan de kantine links laat liggen , nodigt 
hem uit om daar toch snel een keer samen 

Jan
Jan heeft in een grijs verleden nog gevoet-
bald, maar heeft uiteindelijk de groene mat 
ingeruild voor het groene laken. “Ik heb 
vroeger een blauwe maandag bij de Grolse 
Boys gespeeld en omdat het contract niet 
werd verlengd, heb ik de overstap gemaakt 
naar de Grol. De overstap naar de senioren 
was echter te groot en toen ben ik gaan 
biljarten en dat doe ik nog steeds en dat 
geldt ook voor mijn vrouw en kinderen. 
Ben al heel lang lid van Biljartvereniging 
de Kroon en het is een prachtige sport. Ik 
ben natuurlijk ook trots op mijn zoon Emon 
die begin dit jaar de nationale titel 1ste klas 
driebanden heeft gehaald en daarmee ook 
promotie naar de hoofdklasse.”

Theo 
In tegenstelling tot Jan heeft Theo nooit 
actief gesport. “Ik wol eigenlijk ook goan 
biljarten, moar dat ging mien völ te hard. 
Ik mag trouwens wal heel graag noar sport 
kieken.” Theo is een echte sportfanaat en 
bekijkt alle sportzenders om maar niets te 
hoeven missen. Natuurlijk vooral voetbal, 
maar verder ook heel veel wielrennen. Theo 
heeft twee dochters en twee kleinkinderen 
en vertelt over een mooie hoed die hij kreeg 
op z’n zestigste verjaardag. “Ik heb hem pas 
opgezet op mijn vijfenzestigste en kreeg in-
eens de kop van Frederik Hendrik.” Jan kan 
zich daar enigszins in vinden, maar vindt dat 
zijn broer toch meer weg heeft van Roger 
Whittaker en zeker met die hoed. Hoe het 
ook zij, Theo heeft een markante kop, met 
of zonder hoed. Een aantal jaren geleden 
is zijn vrouw Agnes overleden en vanzelf-
sprekend was dat een hele zware tijd, waar 
hij nu goed over kan praten. “Het was heel 
moeilijk, maar het gaat goed nu. Ik hou 

van gezelschap en bij het bekijken van de 
wedstrijden van Grol 1 ga je op in de meute 
en dat is heel fijn. Hetzelfde geldt voor de 
Zwarte Cross, waar ik graag kom, maar 
natuurlijk zijn er nog moeilijke periodes.” 

Nederlands elftal en s.v. Grol
Aan de vooravond van het WK in Brazi-
lië waagt Jan zich aan een voorspelling. 
“Brazilië wordt wereldkampioen en wat 
Nederland betreft denk ik dat een gelijkspel 
tegen Spanje mogelijk is.” Theo heeft niet 
direct een kandidaat voor de titel, maar is 
ervan overtuigd dat Louis van Gaal iets heel 
moois aan het voorbereiden is en dan vooral 
heel stiekem. Van Gaal is een uitgesproken 
oefenmeester en daar ben je voor óf tegen, 
maar het is wel een vakman en daarover ge-
sproken schakelen de broers over naar een 
andere vakman; Jos Heutinck. Jan en Theo 
in koor: “Jos is echt de perfecte man voor 
Grol en dat zie je terug in het spel en in de 
resultaten.” Jan ziet parallellen met Gerard 
Bos. “Gerard was een totaal andere trainer 
en vooral ook meer aanwezig, maar beiden 
passen heel goed bij de club en ze worden 
geprezen om hun kwaliteit.” De broers 
herinneren zich veel mooie momenten uit 
het roemrijke verleden van de s.v. Grol en 
al die talentvolle voetballers die er gespeeld 
hebben. Dat geldt voor het eerste, maar 
zeker ook voor bijvoorbeeld de (toen nog) 
A-selectie. Theo: “Het zijn zoveel herinne-
ringen dat je niet meer weet wat en waar. 
Ik kijk vaak Scherp in Beeld met prachtige 
foto’s waardoor je de herinneringen weer 
op kunt halen.” Jan vult aan en heugt zich 
de kampioenschappen en de feesten, maar 
ook de sterfgevallen en het effect daarvan 
op de club. Fons Zuidinga, Henkie Blanken, 
Theo Kaak, Tonny Kaak, Jaap Kwakkel en 

met hem een biertje te gaan drinken en dat 
ziet Johan wel zitten.) Het hechte groepje 
vindt z’n oorsprong bij de Bar de Blitz en is 
nu alweer jarenlang iedere zondag te vinden 
bij Café De Bolle. 

Voetbal en muziek
Johan is voor Ajax. Daar is natuurlijk niks 
mis mee en dat zijn er wel meer, maar die 
volgen meestal de verrichtingen van hun 
idolen. Johan niet! Hij stelt lachend vast dat 
hij er gewoon geen tijd voor heeft. “Ik ben 
wel voor Ajax, maar blijf er niet voor thuis. 
Sterker nog, als Studio Sport begint zitten 
we nog in de kroeg en daar staat de muziek 
op in plaats van de TV aan.” Over muziek 
gesproken: Johan houdt van Dire Straits, 
Coldplay, Simple Minds en De Gracht (…
dat lijkt me een heel goed rijtje!). Voor wat 
betreft de WK durft Johan wel een voorspel-
ling te doen. “Nederland komt de eerste 
ronde door, de achtste finale en zelfs de 
kwartfinale, maar dan is het over.” Het WK 
is inmiddels afgelopen en wij weten hoe het 
afgelopen is....

Gebroeders Theissen
Na het bezoekje aan Johan lopen we naar 
de Koperslager en kijken even achter de 
poort (ook een soort voordeur, maar dan 
anders) van Theo Theissen. Broer Jan is er 
ook, dus dat is twee vliegen in één klap. 
Als Jos het Man bijt Hond idee begint uit te 
leggen, reageert Theo ad rem: “Dus ie blieft 
ook ett’n? Ik dacht dat jullie kwamen om 
oaver voetbal te proaten.” Na een spontaan 
welkom schakelen de broers automatisch 
over op hun gemeenschappelijke hobby: 
de s.v. Grol. Ze zijn beide onderscheiden 
met de gouden ‘Grol’ speld voor 50 jaar 
lidmaatschap en het is me al heel snel 
duidelijk dat voetbal in het algemeen en de 
Grol in het bijzonder voor de twee broers 
ware passies zijn. Zolang ze zich kunnen 
heugen bekijken ze de wedstrijden van het 
eerste, altijd thuis en tot jaren geleden ook 
uit. Dat laatste heeft plaatsgemaakt voor 
thuiswedstrijden van het tweede. Theo: 
“Tien voor twee verzamelen en dan op de 
fiets naar Den Elshof. We beginnen vooraf 
met indrinken en zo hebben we trouwens 
al verschillende doelpunten gemist.” 
“Vroeger gingen we met de brommer 
en de vrouw zat achterop”, vult Jan aan. 
Jos merkt op dat een bezoekje aan beide 
mannen best bijzonder is. In het allereerste 
clubblad stond ook een interview met Theo 
en Jan en dat is alweer 34 jaar geleden. 
Theo: “Over het clubblad gesproken; het is 
echt prachtig en ik verslind het iedere keer 
weer, en dat geldt trouwens ook voor het 
boekwerk van het Marveldtoernooi.” 

Jan en Theo Theissen
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Toon van Schaik passeren de revue. Grote 
namen van prachtige voetballers en ook nu 
heeft het eerste hele goeie voetballers. Jan: 
“Bijvoorbeeld Jelle Kornegoor, om maar 
één iemand te noemen. Het was mooi 
en dat is het nog steeds, ik denk wel dat 
het voetbal veranderd is. Vroeger was het 
vooral knotsen, vooral in de achterhoede.” 
Het is heel duidelijk: Grol is dé club voor 
Theo en Jan en het is meer dan een hobby, 
het is liefde en al is het voor de broers heel 
gewoon, het is toch best heel bijzonder!

Groenlo oftewel Grolle
Groenlo wordt steeds mooier en Marveld 
Recreatie mag in deze conclusie zeker 
niet ontbreken, aldus Theo. Jan vult aan 
door te zeggen dat er veel mooie nieuwe 
veranderingen zijn, waaronder de nieuwe 
brug over de Grolse gracht. “De aandacht 
voor die brug is toch prachtig. Ik ga zelf 
iedere dag ‘effen loer’n’.” Theo helpt hem 
nog een handje door te stellen dat zijn 
schoonzuster, die werkzaam is bij de VVV 
in Lichtenvoorde ook vindt dat Grolle ‘völle 
mooier is’. “Joa, en dat dut mien deugd.”

Het is mooi om bij een paar mensen 
achter de voordeur te mogen kijken. 
Het zijn mensen die niet op de voor-
grond treden, niet opvallen, maar 
gewoon een mooie bescheidenheid in 
zich herbergen en vooral hun enthousi-
aste gevoel najagen voor de dingen die 
zij belangrijk en prettig vinden. Ik hou 
daarvan en wil de mannen bedanken 
voor een mooi avondje en weet zeker 
dat Jos dat met me eens is.
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Johan Post en bezorger Jos Lensink
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Door: Henri Walterbos

Na een wederom een seizoen voetbal bij 
s.v. Grol sloot de Supportersclub in samen-
werking met de commissie Nevenactivi-
teiten het seizoen 2013-2014 officieel af op 
zaterdag 12 juni. De laatste officiële actieve 
s.v. Grol-doedag van het seizoen begon al 
vroeg met activiteiten voor de jeugdleden. 
De Commissie Nevenactiviteiten had een 
leuk en afwisselend programma samenge-
steld voor de aanwezige voetballertjes. De 
G-voetballers(sters) waren niet aanwezig. Zij 
hadden de avond ervoor hun seizoen al afge-
sloten in het sportcafé. Voor de D-klasse was 
er bijvoorbeeld Voetgolfen op ’t Strootman, 
de plek van de Zwolse kermis. De raarste 
capriolen dienden uitgehaald te worden om 
de bal in zo min mogelijk beurten door een 
hoepel of trekkerband te schieten, of in een 
ingegraven emmer. De B-klasse werd verrast 
met Pitch & Putt bij de buren op ’t Blanc-
kenborg. Zo was er voor iedereen volop ver-
tier, en een gezamenlijke lunch op het eigen 
sportpark, met vanzelfsprekend het over-
heerlijke broodje ‘knak.’ Als iedereen er zich 
te goed aan gedaan heeft vindt de finale van 
de Penaltybokaal plaats, een ‘eeuwenoude’ 
traditie inmiddels. Het is Twan Oostendorp 
van Grol D1 die zich tot koningsschutter mag 
laten kronen. 

Team van het jaar werd Grol C2. Omdat,….. 
‘Grol C2 is ploeg van het jaar geworden 
omdat ze de najaars-competitie als kam-
pioen hebben afgesloten. Na enkele zware 
voetbalseizoenen hebben ze dit seizoen 
28 punten uit 11 wedstrijden weten te be-
machtigen en bleven daarmee de concur-
rentie uit Aalten 2 punten voor. Met goed 
verzorgd voetbal en een goede mentaliteit 
was Grol C2 vanaf het begin een team. In 
de kampioenswedstrijd tegen AD’69 C1D 
werd het nog even spannend, maar met de 
hulp van een grote supportersschare kon-
den ze de 2-2 over de streep trekken. Met 
60 goals voor en maar 8 tegen is het een 
ware kampioen, en dus een waar Team van 
het jaar.’ Aldus het juryrapport.

Senioren
Later in de middag zijn het de senioren-
teams en Grol A1 die met elkaar de strijd 
aangaan op het Huistoernooi, en strijden 
om de Gerrit Westerhofbokaal. Grol A1 laat 
‘de oudjes’ de hielen zien door met de titel 
aan de haal te gaan.

In een goed bezet sportcafé werd door 
deze en gene nog even terug gekeken op 
het afgelopen seizoen, en werden weder-
om de nodige eretitels uitgedeeld. Door de 
supporters van s.v. Grol werd aanvoerder 

Lennard Walterbos (26) uitgeroepen tot 
‘Voetballer van het jaar’. Voetballer van het 
jaar 2012/2013 Max de Vries eindigde op de 
tweede plaats en Wouter Pillen behaalde 
‘brons’. De Support Award, team van het 
jaar, ging naar Grol 9. Na het kampioen-
schap de tweede titel voor het team van 
good-old Johnny Bos. Frans Klein Gunne-
wiek, die na vele jaren grensrechter van 
Grol 1 te zijn geweest kreeg de oorkonde 
uitgedeeld die behoort bij de titel ‘Vereni-
gingsman van het jaar.’ Super Supporter 
werd dit jaar een duo, een echtpaar; Berrie 
en Margaretha Nijhoff, ouders van 1e elf-
tal speler Sander Nijhoff. Na een staande 
receptie in de hal van het sportcafé werd 
onder het genot van in de zo gemoedelijke 
Grolsfeer terug gekeken op het voorbije 
seizoen waarbij de supporters niet teleur-
gesteld werden door het eerste team. Inte-
gendeel! Grol 1 verraste menigmaal en liet 
menig Grolhart wederom sneller kloppen. 
Het had zelfs niet veel gescheeld of Grol 1 
zou nog deelnemen aan het eindeseizoen-
stoetje; nacompetitie. Dat zat er net niet 
in, maar niemand die er om treurde, want 
zou hoofdklasse niet hartstikke tof zijn, 
maar ook net iets ter hoog gegrepen? Ik 
vind het best zo! Niets dan lof voor ‘onze 
jongens’. Ik verheug me in ieder geval al 
weer!

Afsluiting seizoen s.v. Grol
Eretitels naar Lennard Walterbos, Frans Klein Gunnewiek, en Berry en Margaretha Nijhoff



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
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Door: Tonnie Zieverink 

Per 1 juli 2014 heeft de s.v. Grol een nieu-
we, mooie en moderne kledinglijn. Een 
projectgroep, bestaande uit Noëlle Nee-
leman (hoofd sponsorcommissie), Hans 
van Halm (penningmeester), Rita Arink 
(hoofd beheergroep kleding) en Tonnie 
Zieverink (secretaris), heeft de afgelopen 
maanden de nodige voorbereidingen ge-
troffen en inmiddels heeft het bestuur van 
de s.v. Grol besloten om per 1 juli 2014 met 
het merk Adidas in zee te gaan. Er is ge-
kozen voor een prachtig nieuw Groltenue, 
dat de komende vijf jaar geleverd zal gaan 
worden door Sport 2000 Leugemors uit 
Winterswijk. Met hen is per 1 juli jl. een 
vijfjarige overeenkomst aangegaan. 

Hans Rouwmaat Schoenen en Sport /
Sport 2000 Leugemors
Er is gekozen voor een prachtig nieuw Grol-
tenue, dat verkrijgbaar is bij Sport 2000 
Leugemors in Winterswijk, via de website 
(waarover later meer) en ook nog steeds bij 
Hans Rouwmaat Schoenen en Sport in Groen-
lo. Leden van de s.v. Grol hoeven voor  de 
blauw-witte Grolproducten, met uitzondering 
van het GRATIS trainingsshirt (waarover straks 
meer), gelukkig geen afstand af te leggen. Er 
blijft zoals gezegd de mogelijkheid om dicht 
bij huis deze inkopen te doen. Wij vertrouwen 
op een goede samenwerking tussen Sport 
2000 Leugemors, Hans Rouwmaat Schoenen 
en Sport en de s.v. Grol.

Primeur op Marveldtoernooi
De nieuwe kledinglijn is overigens al gepre-
senteerd tijdens het 25e Internationale Mar-

veldtoernooi in het weekend van 23 t/m 25 
mei jl. Grol C1 had tijdens dat toernooi de 
primeur van de nieuwe Adidas tenues. De 
reacties op de nieuwe kledinglijn waren erg 
positief. Ons eigen team liep er gelikt bij en 
dat gaat het komende seizoen gelden voor 
alle teams van de s.v. Grol. Van Grol 1 t/m de 
F-pupillen. Een tenue dat past bij de uitstra-
ling van de s.v. Grol. Zie de voorpagina van 
de bijgesloten clubflyer waarop het nieuwe 
tenue van Grol 1 wordt getoond. 

Uniformiteit
De genoemde werkgroep heeft samen met 
de beheergroep kleding en de sponsorcom-
missie de afgelopen maanden bergen werk 
verzet, o.a. doormeten van de nieuwe kleding 
en het voeren van gesprekken met bedrijven 
voor kledingsponsoring. Het is de intentie om 
alle kleding bij de start van de competitie- en 
/ of bekerwedstrijden geregeld te hebben en 
bij voorkeur al voor de uitgiftedatum van za-
terdag 12 juli jl. 

Het bestuur heeft de intentie om vanaf he-
den zoveel mogelijk uniformiteit in tenue te 
betrachten. Er is dan ook gekozen voor een 
uniform wedstrijdtenue.

Herkenbaar
Ook ten aanzien van de overige kleding en 
materialen is er voor de s.v. Grol een selec-
tie gemaakt uit de voorhanden zijnde Adidas 
artikelen. In bijgaande clubflyer treft u een 
overzicht aan. Zoals gememoreerd willen wij 
zoveel mogelijk uniformiteit in kleding en ma-
terialen nastreven. Uniforme wedstrijdkleding 
(shirt, broek en kousen) is verplicht. Unifor-
miteit willen wij ook voor de trainingspakken 

zoveel mogelijk nastreven. Voor overige (trai-
nings)kleding en materialen is uniformiteit 
geen verplichting maar een wens. Wat is er 
nog mooier dan dat iedereen herkenbaar in 
mooie Grolkleding rondloopt. Een visitekaart-
je ook voor de s.v. Grol. Is u iets niet duidelijk 
of hebt u vragen hierover, graag een mail stu-
ren aan info@svgrol.nl.

Uitreiking kleding
De wedstrijdkleding werd op zaterdag 12 juli 
jl. -net als voorgaande jaren- in een teamtas 
aan de begeleiding van de teams aangebo-
den. Teams die om reden van nog geen kle-
dingsponsor die teamtas nog niet hebben 
ontvangen, zullen die uiteraard voor de eer-
ste competitie- of bekerwedstrijd via de be-
heergroep kleding ontvangen. Heb je daar als 
(bege)leider of trainer vragen over dan kun je 
contact opnemen met de coördinator van de 
beheergroep kleding: 
Rita Arink (06 – 20418707).

Gratis trainingsshirt
Om de samenwerking met de s.v. Grol kracht 
bij te zetten biedt Sport 2000 Leugemors als 
eenmalig gebaar een GRATIS trainings-
shirt aan, inclusief logo van de s.v. Grol en 
Sport 2000 Leugemors, aan alle actieve le-
den en begeleiders van de s.v. Grol. Actieve 
leden die later instromen in het seizoen 2014 
– 2015 krijgen bij aanvang van het lidmaat-
schap van de s.v. Grol ook de mogelijkheid 
om een identiek gratis trainingsshirt op te 
halen. Graag verwijzen wij naar de club-
flyer en het bijgaand schrijven. Het enige 
wat u daar voor moet doen is een bezoekje 
brengen aan de winkel van Sport 2000 
Leugemors in Winterswijk. 

Nieuwe kledinglijn s.v. Grol

GRATIS trainingsshirt voor alle actieve leden en (bege)leiders

Marveld selectie s.v. Grol 2014 had de primeur



28

Jasper en Toine gescout?
Jasper en Toine te gast bij de Stichting Kan-
jers voor Kanjers op het Wessels Tournament 
in Zieuwent.

Op zaterdag 7 Juni j.l. waren Jasper Schovers 
en Toine te Roller (beiden lid van het G-team 
van Grol) op uitnodiging van de Stichting 
Kanjers voor Kanjers te gast in Zieuwent.

Een en ander was het gevolg van een contact 
dat plaats vond na de jaarlijkse Carnavalsvie-
ring van C.V de Knunnekes in de Calixtuskerk 
in Groenlo waarvan de opbrengst van de 
collecte (€ 444,00!!) bestemd was voor de 
Stichting Kanjers voor Kanjers.

Ze werden die morgen ontvangen door San-
ne Vredegoor en Michiel Krabbenborg van 
de toernooi organisatie en Marian Hagen van 
de sponsorcommissie van deze stichting en 
kregen gedurende de gehele dag een ``VIP`` 
behandeling. Ook mochten ze voor die tijd 
opgeven met welk team ze graag op de foto 
wilden.

En omdat beide heren voor Feyenoord wa-
ren werd er ‘s middags na een wedstrijd van 
die club een fotomoment georganiseerd. Tot 
hun grote verrassing moesten ze alle twee 
daarna mee naar de kleedkamer van Feyen-
oord en kregen daar door het begeleidings-

team een compleet tenue aangemeten. Ape-
trots kwamen ze daarna weer naar buiten 
om hun aanwinst te showen.
Daarna werden ze verzocht om de volgende 
wedstrijden op de reservebank plaats te ne-
men en werden ze in de groep opgenomen 
alsof ze er al jaren speelden. 
Kort gezegd;het was voor hen en hun ouders 
een dag om nooit te vergeten.
Een prima initiatief dus van de toernooi orga-
nisatie en Kanjers voor Kanjers.

www.yoursportshop.nl
Op www.svgrol.nl komt spoedig een koppe-
ling naar de ledenpagina s.v. Grol op www.
yoursportshop.nl van Sport 2000 Leugemors 
waar alle Grolartikelen, zoals vermeld op de 
bijgevoegde clubflyer, besteld kunnen wor-
den. Zie ook de bedrukkingmogelijkheden. 
Dit is met name bedoeld voor onze individu-
ele leden die iets willen bestellen. Wil je als 
groep of team Grolartikelen gaan aanschaf-
fen (denk aan trainingspakken, warming-up 
shirts, tassen etc. voor jullie team) -wel of 
niet met sponsoring- dan verzoeken wij een-
ieder om dat via Rita Arink te laten lopen. Op 
die manier kunnen wij namelijk een flinke 
korting bedingen.

Oude kleding € 7,50 per set in 
de verkoop
Een vraag die ons de afgelopen periode re-
gelmatig is gesteld: wat doen jullie met de 
‘oude’ uniforme kleding? De A-line tenues 
zijn 5 seizoenen meegegaan en zijn nog 

steeds van een dusdanig goede kwaliteit, dat 
wij hebben besloten om alle leden de gele-
genheid te bieden om zo’n Groltenue te ko-
pen voor slechts € 7,50 per set. De verkoop 
van die kleding is intussen gestart. De eer-
ste mogelijkheid was bij de inname van de 
teamtassen en de tweede bij de uitgifte van 
de nieuwe kleding etc. op zaterdag 12 juli. 
Aan het begin van het seizoen zullen nog een 
aantal verkoopmomenten gaan plaatsvinden. 
Daarover zullen wij u nog nader informeren. 
Iedereen stellen wij dus in de gelegenheid 
om een setje te kopen van het team waarin 
men het afgelopen seizoen gespeeld heeft.

Kledingsponsoren
Alle sponsoren krijgen van de s.v. Grol één 
setje aangeboden. Mocht u als sponsor ge-
interesseerd zijn in meerdere sets, dan horen 
wij dat graag en verzoeken wij u om een mail 
te sturen naar info@svgrol.nl. U hoort dan 
spoedig van ons wat (nog) mogelijk is.
Het streven is om voor alle teams een kle-

dingsponsor te vinden. Op het moment van 
het uitkomen van dit clubblad zijn wij voor 
een groot aantal teams al wel geslaagd in 
onze missie, maar in bijna elke leeftijdsklasse 
is er nog wel een team zonder sponsor. Bent 
u geïnteresseerd om met uw naam of logo 
op het shirt van een Grolteam te staan, 
dan kunt u zich melden via info@svgrol.
nl. Wij informeren u graag over de mogelijk-
heden en de jaarlijkse sponsorbijdrage. 

Een wisseling van kledinglijn is altijd be-
hoorlijk complex en het bestuur hecht er 
dan ook aan om eenieder die bij dit pro-
ject betrokken is geweest (werkgroep, 
beheergroep kleding, sponsorcommissie, 
sponsoren etc.) te bedanken. Feit is dat 
de teams van de s.v. Grol er straks bij de 
start van het seizoen 2014 – 2015 allemaal 
weer fantastisch bij lopen. 

http://www.yoursportshop.nl/partners/
s.v.-grol.html
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proeven. Het volgende groepje bestond uit 
Esmee, Dyonne, Elsa, Lieke, Fleur, Celest en 
Romana. Zij gingen de huzarensalade ma-
ken. De stukjes aardappel,augurk en appel 
waren nog groter gesneden dan een dob-
belsteen. Om dit goed te maken hebben 
ze maar wat meer mayonaise toegevoegd 
dan nodig was. Last but not least waren 
de groepjes van de kipfilet en de patat. De 
overheerlijke patat werd bereid door Bente, 
Ruth en Jill. De kipfilet werd gemaakt door 
Babette, Systke en de beste chefkok Anne! 
Anne voelde zich helemaal thuis met het fi-
let bakken; dit deed ze dan ook perfect. En 
vooral trots dat ze was op het eindresultaat 
en de blije reacties van het team.

bezig in het veld. Maar natuurlijk heb je ook 
de trouwe supporters nodig, want zonder 
hen, kom je er niet.    
 
Daarna zijn de meiden hartelijk ontvangen 
door de geweldige kunstenaar Jos. Hij heeft 
aan de dames zijn verfkunsten laten zien en 
hen daarna zelf aan de slag laten gaan met 
een door hem uitgezaagd uiltje. De meiden 
zijn hier druk mee bezig geweest en er kwa-
men geweldige kunstwerken uit. Omdat de 
dames bang waren om hun kleren vol te 
krijgen met verf, hebben de meiden deze 
super sexy jassen aangetrokken.

Niet alleen de uiltjes vonden ze interessant 
maar ook het gereedschap aan de muur wil-
den ze showen. De meiden lieten de uiltjes 
opdrogen en ze gingen zelf door naar hun 
volgende bezigheid.

Koken
Het eerste groepje bestond uit Michelle, 
Pam, Maud, Linda en Faye. Zij gingen heer-
lijke kaneel bavarois maken. Ze waren zo 
fanatiek bezig dat ze een “klein” beetje zijn 
uitgeschoten met de kaneel, en als echte 
chefkoks moesten ze natuurlijk regelmatig 

Op een mooie vrijdagavond vond het 
teamfeest van de meiden B1 in het in-
ternaat van Harreveld plaats. Dit gewel-
dige feest is zelf georganiseerd door 4 
meiden uit de MB1. Dit waren Esmee, 
Bente, Ruth en Faye. En met een beetje 
hulp van Patrick.

Door: Faye Wolters & Linda Tuinte

In plaats van gewoonlijk een avondje te 
trainen gingen ze deze avond naar het inter-
naat in Harreveld voor een teamfeest. Om 
6 uur verzamelden de meiden + de coaches 
zich bij sportpark ‘’Den Elshof’’’. In auto’s 
gingen ze onderweg. Eenmaal daar aan-
gekomen baalden de meiden stiekem wel 
een beetje dat ze niet naar het afgesloten 
gedeelte mochten, en dat de jongens al 
naar huis toe waren. Eerst een praatje van 
de trainer Patrick Pos, en het teamfeest kon 
beginnen!

Snel omkleden en fanatiek gaan sporten in 
de bijbehorende sportzaal. Wat een spier-
ballen die dames! Van krachtoefeningen tot 
hardlopen op de loopband. In het zaaltje er-
naast word er druk gevoetbald, ze zijn druk 

Teamfeest Meiden B1 in Harreveld
De tafel werd netjes gedekt, en na een 
prachtig gebed van Dyonne, dat luidt: “Heer, 
zege deze spijzen, amen!”, kon het (vr)eet-
festijn beginnen. Als heerlijk voorgerecht de 
huzarensalade, daarna volgde de lekkere 
gekruide patat. Ook de malse kipfilets wor-
den geserveerd. Natuurlijk valt er ook wel-
eens een stukje op de grond, dit wordt dan 
door de dames weer netjes van de grond 
geraapt. Het stukje wordt doorgegeven 
en belandt uiteindelijk op het bord van de 
trainer en coach Patrick! Zodra Patrick het 
in de mond stopt, kunnen de meiden niet 
meer ophouden met lachen en brullen! Dan 
zijn de dames van het dessert aan de beurt. 
Met volle overtuiging komen de bakjes op 
tafel te staan. Als ze willen aanvallen valt 
het toch een beetje tegen, misschien toch 
iets teveel kaneel! Ach ja, sommige kunnen 
gewoon niet afwegen.( *kuch* Maud Klein 
Avinck *kuch* )

Dan komt Jos nog even langs, voor een paar 
gezellige groepfoto’s. De meiden roepen 
in koor: “DUCKFACE!” Jos verstaat dit ver-
keerd en roept: “DUCKTAPE!” De meiden 
schieten weer in de lach. Dit was weer een 
zeer geslaagd teamfeest! Wat zeker voor 
herhaling vatbaar is!

Ook willen de meiden de leiding en trai-
ners bedanken voor een leuk en gezellig 
seizoen, en we hopen dat er nog meer 
volgen. Bedankt Patrick Pos, John Lig-
tenberg, Mirjam Pos, Leonie Wolters en 
Lisanne Lageschaar voor een geweldig 
seizoen.

Deze meiden kan je zeker een paar 
keer in de maand komen aanmoedigen 
op de zaterdagochtend, laat je niet te-
genhouden!
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Een mooie voorjaarsavond in Voor Bel-
trum. Op het moment dat ik telefonisch 
de afspraak maakte kreeg ik te horen om 
maar vooral op de fiets naar de Ringweg 
te komen en dat advies heb ik opgevolgd. 
Joris Groot Zevert stond me bij het hek 
al op te wachten. Na de eerste pot koffie 
maar meteen losgebrand.

Door: Mark Wessels

De meeste mensen in Groenlo kennen je 
maar kun jij je toch nog even voorstellen?
“Joris Groot Zevert en ik woon samen met 
Frederike Piepers. We hebben drie kinde-
ren : twee meisjes, Guusje en Nikè en een 
zoon Joep, hij is 4 maanden oud. Ik ben de 
derde generatie bij loon- en grondverzetbe-
drijf Groot Zevert BV. Ons bedrijf wordt ook 
vertegenwoordigd door mijn ouders Jan en 
Silva, mijn broers Wiljan en Rob werken ook 
in het bedrijf en dan heb ik nog een zus, 

Lotte. Zij heeft een prachtige eigen kapsalon 
in Beltrum.”

“Familiebedrijf “Groot Zevert BV”, al sinds 
jaar en dag sponsor van de Grol. We zijn een 
bedrijf dat is opgericht in 1958. Het bedrijf 
voert werkzaamheden uit in de agrarische 
sector maar ook grondverzetwerkzaamhe-
den en dit van particulier tot overheid. Te-
vens is Groot Zevert het meest duurzame 
bedrijf van Gelderland. We wekken d.m.v. 
biogas meer stroom op dan dat we zelf ver-
bruiken. Op de voormalige vuilstort ’t Belleg-
oor wordt er met behulp van dierlijke mest 
groene stroom opgewekt voor 1200 gezin-
nen. Deze mest werd vroeger helemaal naar 
Drenthe gereden waar het voor de akker-
bouw werd gebruikt, heden ten dage wordt 
de mest verwerkt en export klaar gemaakt 
voor Duitsland. Wij helpen onze klanten met 
de mestverwerking”. Verder staat er op in-
dustrieterrein den Sliem sinds enkele jaren 

zodat we ’s avonds konden stappen. Ik ben 
dus op mijn 16e met Vios 3 meteen kampioen 
geworden en op mijn 17e in het eerste geko-
men. In totaal heb ik 11 á 12 jaar in het eerste 
elftal gespeeld. Een fantastische periode met 
onder andere de streekderbies tegen Grol in 
de vierde klasse. Veel gescoord en vooral veel 
schik gehad. We zijn bijvoorbeeld via een van 
onze spelers ( Michel Tuinte) naar opnames 
van de VI met Johan Derksen geweest Van te 
voren moest iedereen een contract tekenen 
dat er geen druppel alcohol zou worden ge-
nuttigd. Onderweg naar Hilversum was het 
in de bus al één groot feest met uiteraard 
veel bier. Wi’j mosten kort op mekare zitten 
in de studio anders vele wi’j umme... Ik moet 
er wel even bijzeggen dat ik meer een gezel-
ligheidsdier was dan een voetbaldier. Ik heb 
bijvoorbeeld ook helemaal niets met trainers 
die na afloop nog even de wedstrijd willen 
analyseren. Wat ewest is ewest. Ik heb altijd 
gezegd; als ik stop bij het eerste dan ik ga ik 
voetballen bij Halfweg; dit elftal is nu Vios 5. 
Een leuk elftal; ik ga elke zondagochtend nog 
met plezier de weide in”. 

Tot slot nog enkele vragen:
Wel of geen kunstgras?
In principe niet, maar ik heb er te weinig op 
gespeeld om er echt iets over te kunnen zeg-
gen.

Beste trainer?
Gerard te Winkel. Hij was zelf veehouder in 
Ruurlo en moest op een dinsdagavond Vios 
1 trainen. Maar er stond op dat moment bij 
hem een koe “op springen”. Twee jongens 
van het eerste hoorden dat en zeiden tegen 

Voetbal is vooral gezelligheid
een groengasinstallatie, dit in een samen-
werkingsverband met Kolkman Brandstof-
fen. Op dit gas rijden een aantal regiotaxi’s 
en sinds kort ook de eerste particulieren. Een 
andere relatief nieuwe groene tak is het kwe-
ken van eendenkroos als vervanger voor soja 
in veevoer. Maar de levensader van het be-
drijf is nog steeds agrarisch loonwerk, grond-
verzetwerkzaamheden en mesttransport. In 
totaal werken er 30 mensen bij Groot Zevert.

Als voetballer ooit bij de Boys begonnen en 
geselecteerd voor de Gelderse voetbalse-
lectie liep Joris tijdens een potje zaalvoetbal 
een dubbele enkelbreuk op. “Bij de Gelderse 
selectie speelde ik samen met bijvoorbeeld 
Tom Kaak en Michiel Harmsen. Na mijn 
overstap naar Vios heb ik in de junioren ge-
speeld maar werd de A-jeugd overgeslagen. 
Vios had in die tijd namelijk geen A1; bijna 
alle jongens in mijn elftal waren van agrari-
sche komaf en wilden op zaterdag werken, 

tegen Gerard: goat i’j de jongens maor trai-
nen, wi’j maakt dat in orde. Het kalf werd 
door deze twee uit de koe gehaald, ze druk-
ten nog wat plastic op “de koele” en na af-
loop kwamen ze bij mij langs om er een paar 
te drinken. Fantastisch!

Beste leider?
Er zijn er zoveel, er steekt er ééntje met kop 
en schouders boven uit namelijk Wilfried 
Hoitink “Prutjepeter”

s.v. Grol?
Prachtige club die het allemaal goed voor el-
kaar heeft, Ga zo door!!!!

Met het oog op de vergrijzing in de toe-
komst mogelijk een fusie tussen Grol en 
Vios?
Zeg nooit nooit. Op basis van cultuur is Grol 
de aangewezen club. Als bij Grol de vergrij-
zing toeslaat dan kunnen ze altijd komen pra-
ten in Beltrum.

Bijnaam?
Joris van de Bekke.
 
Welk programma/Film meteen van TV 
halen?
Alles wat met Science Fiction te maken heeft.

Favoriete voetballer?
Nationaal:Philip Cocu. In- en buiten het veld 
een rustige persoonlijkheid. 

Favoriete voetballer lokaal? 
Michel Hoffman en neef William Krabben-
borg: “Hetzelfde tempo na de wedstrijd!!”

Tekkels

• Kim Baack, omroepster en gastvrouw in de 
bestuurskamer van s.v. Grol bij de thuis-
wedstrijden van Grol 1, heeft op vrijdag 27 
juni jl. een geweldige prestatie neergezet 
door succesvol deel te nemen aan de jaar-
lijkse en deze keer vijfde Tristan Hoffman 
Challenge. Dit jaar met een record aantal 
deelnemers uit deze gehele regio aan de 
start. Naast drie jonge deelnemers met 
een beperking hebben nog eens circa 140 
andere enthousiastelingen de Passo di Ga-
via in Italië bedwongen.  Een imposante 
bergreus, die eerder dit jaar nog deel uit-
maakte van de bekende internationale 
wielerronde met de alleszeggende naam 
Giro d’Italia. Voor het goede doel (Kanjers 
voor Kanjers) werd een bedrag van ruim 
91.000 euro bijeengebracht. (zie foto)

• Marco Frank legde voor aanvang van het 
Marveldtoernooi aan de F-spelertjes uit wat 
precies de bedoeling was m.b.t. het opko-
men tijdens de openingswedstrijd. Hij ver-
telde e.e.a. over de kleding, de wedstrijd, 
de spelers, het tijdstip etc. Ook vertelde hij 
dat de kinderen bij opkomst een ballon in 
de hand zouden hebben. Na Marco’s hel-
dere uitleg, vroeg hij aan de kinderen of er 
nog belangrijke vragen waren, waarop een 
van de uitverkorenen de ‘belangrijke’ vraag 
stelde: “Welke kleur zijn de ballonnen die 
we vast mogen houden?”

• Siem Huijskes: 
 Nederland - Chili 82ste minuut. Woedend 

over het spel van Oranje. Dan maar de 
laatste 7 euro en 26 cent inzetten op een 
overwinning van Nederland. Met dank 
aan Klaas-Jan Huntelaar ga ik een deel van 
de gewonnen 200 euro doneren aan het 
dorpshuis ‘De Ruimte’ te Hummelo.
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Zo maar een selectie artikelen van ruim een 
week tijd die in diverse kranten zijn versche-
nen en die hoofdzakelijk over randactiviteiten 
van de topsport gaan. Nu lijkt het langzamer-
hand bij de topsport steeds meer over de 
randzaken te gaan in plaats van om de sport 
zelf. Met verbazing heb ik artikelen gelezen 
over het verhogen van het prijzengeld op de 
grote tennistoernooien naar recordhoogtes, 
het wel of niet moeten binnenhalen van de 
Giro, het sluiten van een mega-deal van een 
voetbalclub met een megarijke Rus, het idiote 
gekibbel van de KNSB over waar het “nieuwe 
Thialf” moet gaan komen. Dit laatste lijkt mij 
heel simpel. Gewoon het oude Thialf opknap-
pen en aanpassen aan de eisen van de tijd of 
in dit geval aan het ijs van deze tijd. 
In al deze kwesties lijken ego’s de boventoon 
te voeren en wordt de sport gebruikt om het 
eigen ego van de bestuurder of betrokkene 
op te krikken. Met als kers op de taart de dis-
cussie omtrent het WK in Qatar. Die op het 
moment van schrijven in volle hevigheid is 
losgebarsten. Op het moment van schrijven 
moet het jaarlijkse ma(F)i(F)a congres nog 
plaats vinden en is het WK Brazilië nog niet 
begonnen. De schandalen rond de toewijzing 
van het WK aan Qatar in 2022 zijn niet van de 
lucht en ik ben dan ook zeer benieuwd hoe 
het met de inmiddels 78 jarige voorzitter Sepp 
Blatter gaat aflopen. Blatter gaf al toe dat het 
toekennen van het WK voetbal aan Qatar in 
2022 mogelijk een fout is geweest. Ik ben be-
nieuwd of het ma(F)i(F)a congres deze Zwitser 

nog een vijfde termijn geeft om zo bovenop 
de deksel van de beerput te kunnen blijven 
zitten. De deksel van de doofpot is al verscho-
ven en daar komen de schandalen langzaam 
aan al naar buiten. In 2011 werd het lid van 
het uitvoerend comité en vicevoorzitter van de 
ma(F)i(F)a Mohammed bin Hamman uit Qatar 
door de ma(F)i(F)a al geschorst voor het leven, 
toen hij zichzelf naar voren schoof als tegen-
kandidaat van de “jeugdige” Sepp. Moham-
med had zich niet officieel mogen inlaten met 
het bid voor Qatar. Blatter vertelt op de site 
van de ma(F)i(F)a in aanloop naar het WK van 
Brazilië: “Gedurende 32 dagen zal het actuele 
wereldnieuws bestaan uit voetbalnieuws en ik 
hoop dat tijdens deze periode alle ‘oorlogvoe-
rende activiteiten’ in alle hoeken van de we-
reld stop worden gezet. Dan zeg ik dat ‘Koning 
Voetbal’ zal regeren”. 
Nu hebben we de afgelopen jaren allemaal 
kunnen zien waar het regeren van Koning 
Sepp in zijn eigen gecreëerde koninkrijk ma(F)
i(F)a toe geleid heeft en dat lijkt mij geen goed 
voorbeeld voor de wereld. Er was al de nodige 
kritiek rond het toewijzen van het WK aan 
Rusland in 2018, maar dat is nu geheel ver-
stomd nu de kritiek op de toewijzing aan Qa-
tar aanzwelt. Een ieder met een beetje gezond 
boerenverstand kon van mijlen ver zien aan-
komen dat Qatar niet de locatie is om een WK 
te gaan organiseren. Het is een van de heetste 
regio’s in de wereld. Temperaturen van tegen 
de 50 graden zijn in de zomer geen uitzon-
dering. Maar geen nood, het is de bedoeling 
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dat airco’s in de stadions, trainingsaccommo-
daties en fan-verblijven voor de benodigde 
verkoeling zullen gaan zorgen. Daarnaast is er 
een discussie gaande om het WK te verplaat-
sen naar de winter, want dan stijgt het kwik 
“slechts” tot dik in de twintig graden. Dat is 
nog een behoorlijke temperatuur om een top-
sportprestatie te leveren, maar toch heel wat 
beter dan de bijna 50 graden die in de zomer 
gemeten wordt. Vraag dat maar aan de ge-
middelde gastarbeider die wel in deze tempe-
raturen onder erbarmelijke omstandigheden 
al deze stadions en verblijven uit de grond aan 
het stampen zijn. Gastarbeiders uit de armste 
delen van de wereld worden hier uitgebuit en 
je kunt gerust spreken van slavenarbeid. Er 
zijn schattingen dat als er niets verandert aan 
deze arbeidsomstandigheden er 4000 doden 
vallen ten behoeve van het wereldkampioen-
schap voetbal. Nu zijn de zakken van de Sjeiks 
onuitputtelijk gevuld met oliedollars en dit 
gegeven zal voor de ma(F)i(F)a vast heel veel 
goed maken. Helaas niet voor de gastarbei-
ders. Ik hoop dat de discussie rond het WK 
in Qatar aanzwengelt tot orkaankracht en het 
eigen gecreëerde koninkrijk van de ma(F)i(F)ia 
met Zonnekoning Sepp Blatter aan het hoofd 
zal doen wegvagen, zodat mensenrechten en 
de sport weer centraal zullen komen te staan. 

Rest mij u na deze “verhitte” column, allen 
een zonovergoten vakantie toe te wensen.

De Vlaggenist
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