
Clubblad s.v. Grol



C L U B B L A D
Jaargang 34 - 31 oktober 2014 - nr.3

Geachte lezer,

Met veel plezier presenteren wij U als clubbladredactie, maar ook vol trots, de nieuwste uitgave van 
uw/ons eigen cluborgaan. Normaliter verschijnt een clubblad het laatste weekend van een kwartaal, 
maar we hebben gemeend de Algemene ledenvergadering (ALV) van 2 weken geleden nog mee te 
moeten nemen, met een terugblijk, maar ook een vooruitblik, met daarin de speerpunten die het 
Hoofdbestuur vastgesteld heeft voor de komende jaren. Voor deze ALV is dan ook ruim aandacht 
ingeruimd. Opvallend is dat er weinig tot niets gerept is over een samenwerking/fusie met Grolse 
Boys. Jarenlang een hot item. Wat heet! Zou het proces om te komen tot meer samenwerking en 
mogelijk een fusie wederom een stille dood sterven en daarmee definitief tot het verleden behoren? 
Bij de jeugd zien we dat steeds meer jeugdspelers van onze zustervereniging, zoals onze vorige 
voorzitter altijd sprak, naar Den Elshof verkassen omdat ze op het Wilgenpark niet meer in een 
team kunnen spelen met leeftijdsgenoten, of om gewoon op een hoger niveau willen trainen en 
voetballen. Zelf mocht ik ook enkele jongens verwelkomen in mijn jeugdteam, Grol C6. Naadloos 
sluiten ze aan en horen ze erbij alsof het nooit anders geweest is. Mooi om te merken is dat over 
de gehele linie de jeugdleden van s.v. Grol een goede band hebben met de leeftijdsgenoten van de 
Grolse Boys en in hun vrije tijd regelmatig met elkaar een balletje trappen op de Grolvelden. Ook op 
volwassen niveau zijn de scherpe kantjes in de meeste gevallen er wel af, de diehards daargelaten. 
Ik ben heel erg benieuwd hoe het verder zal gaan, of loopt Grolse Boys langzaam leeg en verloopt 
alles via een natuurlijk proces? We zullen het zien en nauwlettend volgen.

Het seizoen 2014/2015 is al weer enkele wedstrijden op weg en wordt de eerste balans al opgemaakt 
door trainers en coaches. Soms vallen resultaten tegen, soms vallen ze mee. Grol 1 heeft nog niet 
het geluk aan haar zijde gehad, maar vol vertrouwen zie ik de manschappen van Jos Heutinck de 
goede draad wel weer oppikken en aanhaken. Aankomende zaterdag de eerste derby tegen het 
vlaggenschip van buurman en aartsrivaal Longa 30. Bij velen staat het niet op de kalender maar op 
de eigen harde schijf. De derby’s der derby’s in de Achterhoek wordt wel eens geschreven. Dat men 
het op een zaterdagavond tegen elkaar opneemt vind ik persoonlijk een meesterlijke zet, en een 
teken van een prima samenwerking. Duizenden voetballiefhebbers uit de gehele regio zullen naar 
de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde afkomen is de verwachting. In Doetinchem zal met zekerheid 
jaloers gekeken worden naar het aantal toeschouwers dat er op af zal komen, al hoop ik dat De 
Graafschap snel weer dat voetbalbolwerk wordt waar de gehele Achterhoek trots op kan zijn, maar 
dat terzijde. Uit Groenlo zullen velen met de fiets als een soort Expeditie Robinson naar het keidorp 
gaan verwacht ik, want na afloop nog een beetje ‘nöhlen’ en nakaarten onder het genot van, is 
natuurlijk nu een prima gelegenheid omdat het een zaterdagavond betreft. De clubs die sinds de 
oprichting al rivalen zijn maar ondertussen meer gemeen met elkaar hebben dan tegenstellingen 
hebben veel waardering en respect voor elkaar. Dat de humor weer moge zegevieren vooraf, tijdens 
en na afloop. Ik zal daarbij graag mijn duit in het zakje doen, al is dat bij een overwinning prettiger 
dan bij een nederlaag moet ik eerlijk bekennen, maar daar wil ik absoluut niet aan denken. En is 
het niet zo; ‘Wa’j ’t wiedste weggooit haal ie ’t eerst weer op.’ Ik verheug me in ieder geval…..Wel 
hoop ik dat in Lichtenvoorde eindelijk de blauwwitte matjes in de urinoirs met opdruk en logo s.v. 
Grol verdwenen zijn. Dat heb ik altijd respectloos gevonden en heeft een club als Longa niet nodig. 
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waren regelmatig 1 – 0 wedstrijden, maar er 
werd gewonnen. Met veel man verdedigen 
en de lange bal naar Jaap Kwakkel. En als dat 
niet in één keer goed ging, stond Tonny er 
vlak achter om alsnog voor gevaar te zorgen. 
“Met de punt noar veuren”, vat Henk de tac-
tiek kort samen. Op de vraag of ze in dat jaar 
kampioen zijn geworden, is het antwoord 

van beide wat twijfelachtig; “Eh, volgens 
mien neet”….”Nee, ik denk het ook neet.”  
Na afloop werd er natuurlijk altijd nog even 
flink getafeld in de kantine en na uitwed-
strijden bij Langen Bruunderink of Nijhoff. 
Henk: “De kantine was toen klein en de ex-
ploitatie was in handen van Andries Huitink. 
Later werd dat overgenomen door Henk 
Porskamp en weer later nam Annelies het 
heft in handen. Het was er gezellig en wij 
hadden toen ook wat meer geld voor een 
paar biertjes. Dat was de jaren daarvoor 
een stuk minder. ” “De derde helft was altijd 
gezellig en het was altijd feest”, vult Tonny 
aan. “Ferry begon met zingen en de rest 
zong uit volle borst mee. Het mooie van dat 
team uit 1971 is dat de selectie bestond uit 13 

Onder de loep

De ‘wand of fame’ in het sportcafé hangt 
vol met een collectie prachtige foto’s 
uit de roemruchte geschiedenis van de 
s.v. Grol en op gezette tijden kiest de 
redactie van het clubblad er één uit om 
er een verhaal bij te maken. Ik was niet 
aanwezig bij het keuzemoment, maar las 
in de notulen van de laatste vergadering 
dat het ging om Grol 3 van 1971. Op een 
maandagavond tijdens de jeugdtraining 
sprak ik Rob Porskamp over de betref-
fende foto; hij was zo attent om het klei-
nood te halen en samen met Ewald ‘Mus’ 
Eskes konden we al behoorlijk wat na-
men bedenken bij de mannen op de foto 
en één daarvan betrof Tonny Hoffman. Ik 
heb met m’n aaiphone een foto gemaakt, 
deze uitgeprint op A3 formaat en gebeld 
met Tonny om even aan te komen, alle 
gezichten te voorzien van de juiste naam 
en een afspraak te plannen voor een in-
terview. Tonny, met hulp van zijn vrouw 
Annie, kende op één na alle namen…en 
de ontbrekende zou zomaar broer Henk 
Hoffman kunnen zijn. Tijdens de klusdag 
op woensdag buigen de broers zich over 
de foto en zien door de meegenomen 

loep dat het vermoeden klopt. Henk: “Ik 
zag deur de loep een grote gelijkenis met 
mien nève Ruud Lurvink en toon wisten 
wi’j ’t zeker…dat bun ik.” Het onder-
staande relaas gaat over Grol 3 van 1971, 
over voetbal toen en nu en over de ge-
broeders Hoffman. 

Door: Tim Ebbers

De foto
Het is zaterdagmiddag en ik meld mij bij 
Tonny en Annie thuis voor een gesprek. 
Henk is er ook en zit samen met Tonny aan 
tafel met daarop de foto, een clubblad, een 
fotoalbum en de loep. We gaan de rij af en 
de heren geven per speler een korte maar 
heldere omschrijving.

Bennie Stortelder; Feyenoord fan. (De 
beide broers kijken elkaar lachend aan en 
besluiten het hierbij te laten.)

Henk van Dongeren; Zijn bijnaam was Piet-
je en het was een goeie sluitpost. (Henk en 
Tonny in koor: “Joa, ne goeie sluitpost. Zet 
dat d’r moar bi’j.”)

Hans Vultink; Middenvelder en een echte 
bikkel. Al was hij vier weken niet geweest, 
hij wilde bij terugkeer per se spelen. “Op 
het biljartlaken was Hans heel secuur, moar 
op ’t veld ne echte rauzepeter”, vult Henk 
nog even subtiel aan.

Bennie Roerdink; Een hele goeie back en 
ook wel bekend als Kobus Roerdink. Ook ja-
renlang een vaste waarde in het eerste van 
de s.v. Grol.

Jaap Kwakkel; Hele goeie spits en iemand 
die we ook echt nodig hadden. Tonny: “Wi’j 
mosten um wal heel vake ophalen, anders 
kwam ‘e gewoon neet. Zelfs bi’j oetwed-
strijden, toen nog vertrekken vanaf Bruun-
derink en hee woond’n d’r joa vlakbi’j.”

Willie van Mulder; Middenvelder afkom-
stig van Winterswijkse Boys. “Ne Winters-
wieker den verkering kreeg in Grolle.”

Ferry Froeling; Ferry kon aardig voetbal-
len, op het middenveld of achter, maar hij 
kon nog veel beter zingen. Na afloop in de 
kleedkamer en zeker in de kroeg.

Bennie Buil; Rots in de branding en een 
goeie verdediger. “Hee kwam van Ulft, 
moar wi’j waren altied bli’j dat ‘e bi’j ons 
voetbal’den.”

Loet Langela; Harde werker en een vinnige 
voetballer, meestal als verdedigende mid-
denvelder.

Freddy Moormann; Tonny vertelt dat 
Freddy tegen zijn vader had gezegd eens 
een keer te komen kijken. Vader stond langs 
de lijn en zag zijn zoon voor de rust al twee 
keer in eigen doel schieten. “Veur de rust 
ging zien va alweer noar hoes hen”, herin-
nert Tonny zich lachend.

Tonny Hoffman (aldus Henk); De meest 
scorende spits van de Grol, over alle jaren 
gerekend en ook nog een tijd spelend in het 
eerste. “En met dit Grol 3 toen ook nog ge-
wonnen van Grol 1 met de afsluiting van het 

seizoen”, vult Tonny zelf aan.
Henk Hoffman (aldus Tonny); Pure linker-
spits. Niet veel gescoord, maar des te meer 
voorzetten gegeven én heel snel. 

Harrie Koenderink; Degelijke back, een 
goeie organisator en een echte teamspeler.

Gerrit Oosterholt; Dunne benen, maar 
een keihard schot!

Hoe zag de voetbalzondag 
er toen uit?
Voordat de heren er iets over kunnen zeg-
gen, mengt Annie zich even in het gesprek 
en merkt op dat de zondag eigenlijk al op de 
zaterdagavond begon. “Als we ergens op vi-
site gingen zei Tonny vooraf dat we weer op 
tijd naar huis zouden gaan, alleen kwam daar 
nooit iets van terecht.” ”Dat was ook wal de 
bedoeling, moar noa veer of vief halve liters 
zut de wereld er heel anders oet”, verklaart 
Tonny nader. “En Annie overdrif ook ‘n be-
tjen, volgens mien gingen wi’j wal op tied 
noar hoes, anders raak ie de volgende dag 
toch gin enkele bal.” De broers zijn het he-
lemaal met elkaar eens als ze vertellen dat 
er absoluut gespeeld werd om te winnen 
en dat bij een verloren wedstrijd de stem-
ming duidelijk minder was na afloop. Geluk-
kig werden veel wedstrijden gewonnen. Het 

“De wedstrijd was af’elast en 

wi’j gingen gelijk deur noar 

Langen Bruunderink.”

“Zorg da’j de bötte heel holt 

en denk an ow harte, was 

wat vader tegen ons zei”

54

Grol 3 1971

Henk (L) en Tonny Hoffman gebroederlijk bij elkaar.



Wij zijn nu ook op zondag open van 12.00 t/m 18.00

Carrière Tonny
Tonny is in 1952 gaan voetballen bij de Grol 
en kon nauwelijks wachten om te kunnen 
beginnen, maar ook hij moest wachten tot 
zijn twaalfde verjaardag.  Tone Brockötter 
en later diens zoon Theo, Henk ten Barge, 
Jan Overkemping en Henkie Meulenbeek 
zijn leiders en trainers die Tonny zich nog 
goed kan herinneren. In de jeugd heeft hij 
niet samengespeeld met broer Henk, maar 
dat is in de senioren dan toch weer hele-
maal goed gekomen. Hij heeft bijna in alle 
seniorenteams gevoetbald, waaronder een 
aantal jaren in het tweede en één seizoen in 
het eerste. Vanaf 1977 tot aan het einde van 
zijn carrière speelde hij net als Henk in het 
beruchte veteranenteam. In 2002 is Tonny 
onderscheiden met de gouden Grol-speld 
voor 50 jaar lid, en in zijn geval spelend lid. 
Hij heeft onafgebroken gevoetbald, is één 
keer geschorst geweest en moest er heel 
even tussenuit vanwege een blessure. Ton-
ny: “Ze hebt mien ‘n keer ne hersenschud-
ding bezorgd. Ik had de neuse ‘ebrokk’n 
en zag dubbel.” - “Doar ha’j wal vaker last 
van”, onderbreekt Henk lachend – “Ik werd 
‘eraakt en zag twee velden boaven mekaar 
en dat was neet good. Ik heb doarnoa nog 
‘evoetbald tot mien 62ste en toon werd ’t 
ook tied om te stoppen.”

Tonny heeft veel tijd doorgebracht op en 
rondom de velden van Grol; om zelf te voet-
ballen en ook om zoon Dennis te zien schit-
teren. Verder heeft hij veel gereisd om zoon 
Tristan te volgen tijdens zijn wielercarrière. 
Hij is nu vooral op woensdag op Den Elshof 
te vinden; bij de woensdagclub, waarvan hij 
al 16 jaar lid is. “Völle mensen neumt ’t de 
woensdagmiddagclub, moar ’t is toch echt 
de woensdagclub…wi’j begint ’s morgens 
al om negen uur!” Hij roemt de ploeg die 
iedere woensdag in de weer is om het hele 
park schoon en fraai te houden. 

Het was een goed gesprek met de ge-
broeders Hoffman. Fijne mensen waar-
bij je je altijd direct op je gemak voelt. 
Ze hebben carrières achter de rug waar 
je u tegen zegt, genieten van het goede 
leven, van hun familie en gezinnen én al 
jaren van prachtige kleinkinderen. Oh 
ja, en ze zijn beide voor Ajax…waarvan 
akte!

spelers en daarmee hebben we het hele sei-
zoen volgemaakt. Dat kun je je nu niet meer 
voorstellen.” Inderdaad zijn er nu meer spe-
lers nodig om iedere week een compleet 
team op de been te krijgen en dat heeft 
vooral te maken met het feit dat er toen 
echt werd uitgekeken naar de zondag als 
voetbaldag én bovendien is er nu veel meer 
te doen, aldus de broers. Op de vraag of 
Tonny zich nog anekdotes herinnert, merkt 
hij op dat het natuurlijk al heel lang geleden 
is en er eigenlijk geen buitensporige dingen 
gebeurd zijn toen. Misschien dat de dingen 
ook wat vervaagd zijn, maar het was wat 
hem betreft een hele mooie tijd. Henk veert 
op en herinnert zich nog wel iets moois. 
“De wedstrijd was af’elast en wi’j gingen 
gelijk deur noar Langen Bruunderink. Ton-
ny had er ook zin in en hef noa een paar 
uur veur de zekerheid bi’j de Grachte toch 
moar de bokse en de sökke smerig ‘emaakt. 
Annie mocht neet wetten dat de wedstrijd 
neet deur was ‘egoane.” “Hahaha”, noo wet 
ik ut weer”, vervolgt Tonny. “En ze is d’r ook 
nooit achter ‘ekommen. ” 

Vroeger
Henk en Tonny zijn opgegroeid aan de 
Ruurloseweg en later is het gezin Hoffman 
verhuisd naar de Beatrixstraat. De broers 
wisten al vroeg dat ze fanatiek wilden gaan 
voetballen, maar het was toen nog zo dat 
je pas vanaf je 12de lid kon worden van de 
Grol. Henk begon in 1952 en Tonny in 1954. 
Het was de tijd dat familie uit Den Haag 
voetbalschoenen verstuurde en de jongens 
niet konden wachten ze aan te kunnen trek-
ken. Tonny: “Met zien allen met één paar en 
dat joaren lang en in ’t begin waren ze ook 
nog völ te groot.” Ook de bal was een vrij 
zeldzaam ding en daar was er meestal maar 
één van. De jongens sprongen dan ook een 
gat in de lucht als er met de verjaardag een 
voetbal werd gegeven als cadeau. Tonny 
vervolgt: “Tijdens een wedstrijd in de jeugd 
schoot de keeper de bal keihard de lucht 
in…en er kwamen twee ballen weer terug. 
De wedstrijd werd gestaakt, want er was 
geen andere bal meer.” “Er moest zelfs een 
extra bestuursvergadering belegd worden, 
omdat er een nieuwe bal moest komen”, 
vult Henk lachend aan.
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Vader Hoffman moedigde de jongens aan 
en gaf ze ook een goede raad. “Zorg da’j de 
bötte heel holt en denk an ow harte, was 
wat vader tegen ons zei”, herinnert Henk 
zich. “En dat laatste zei ‘e altied met ne si-
garet in de hand.” 

Henk vertelt dat ze vroeger best zuinig wa-
ren op de voetbalspullen en dat je er dus 
voor moest zorgen dat de boel bij elkaar 
bleef. “Ik kwam er na een gespeelde wed-
strijd in en tegen Zieuwent achter dat er 
maar één kous in de tas lag. Ben maandag 
teruggefietst en inderdaad, de kous lag er 
nog. Kun je je tegenwoordig haast niet meer 
voorstellen.”

Carrière Henk 
Henk is in 1950, op 12 jarige leeftijd gestart 
bij de Grol en heeft de drie leeftijdscate-
gorieën (C, B en A) met succes doorlopen. 
Toentertijd bestond iedere categorie uit één 
team. Vanaf 18 jaar is hij gaan voetballen 
in de senioren en speelde al snel een jaar 
in het eerste. Henk: “In ’61 heb ik tijdens 
een wedstrijd in Gaanderen mijn knieband 
gescheurd. Weet nog goed dat er niet echt 
naar om werd gekeken en dat ik alleen en 
strompelend naar de bus ben gelopen. Ik 
ben toen geopereerd door dr. Herselle en 
die man was goed; hij opereerde van top 
tot teen. Na drie maanden kon ik weer voet-
ballen en had daarna geen problemen. Dat 
heeft Herselle toen goed gedaan.”

Henk is op z’n 48ste gestopt vanwege 
opnieuw problemen met de knie en was 
vastberaden nooit meer te gaan voetbal-
len. Echter, vijf jaar later heeft hij zich toch 
over laten halen door Wim Wellink en is tot 
tien jaar geleden blijven spelen, waaronder 
de laatste jaren in het veteranenelftal (Grol 
11/14) met hele illustere medespelers. On-
danks de onderbreking van vijf jaar is Henk 
recordhouder!

Henk is een echte Grol-man , heeft altijd 
de verrichtingen van het eerste en zijn zoon 
Michel gevolgd, is al jaren lid van de VSVG 
en van de woensdagclub. Verder bezorgt hij 
het clubblad en volgt nu ook alweer jaren 
de sportieve verrichtingen van zijn kinde-
ren, de aanhang en de vier kleinkinderen, 
die allemaal in de voetsporen treden van 
opa. Nog steeds is Henk bij iedere thuis-
wedstrijd van het eerste aanwezig op het 
sportpark en hij steekt niet onder stoelen 
en banken erg blij te zijn met het team en 
vooral ook met trainer Jos Heutinck; een 
zeer betrokken en sympathieke man die er 
alles voor over heeft.

“Tijdens een wedstrijd in 

de jeugd schoot de keeper 

de bal keihard de lucht in…

en er kwamen twee ballen 

weer terug.”

“Ik werd ‘eraakt en zag twee 

velden boaven mekaar en 

dat was neet good.”



9   Algemene Ledenvergadering s.v. Grol:

‘De eigen identiteit van de s.v. Grol 
moet ten allen tijde overeind blijven’

Degenen die  onlangs de ALV bezochten kunnen terugkijken op een meer dan inte-
ressante avond. Bovendien gezellig, zoals altijd, maar ook bloedserieus. Conclusie: 
er is bijzonder veel werk verricht door velen en er is nog veel werk te doen. Tijd en 
reden om met het hoofd in de wolken te lopen is er niet. Het bedrijf s.v. Grol is volop 
en constant in beweging, een 7/24uurseconomie. Het bestuur deed op vlekkeloze 
wijze verslag van het afgelopen boekjaar en maakte haar speerpunten voor de ko-
mende 2 jaar wereldkundig in eigen kring.  

Door: Henri Walterbos

Vanzelfsprekend werd er terug gekeken op 
de prestaties van ons vlaggenschip, Grol 1. 
Hier was secretaris Tonnie Zieverink helder 
over in zijn jaarverslag; “We kunnen conclu-
deren dat het sportief gezien een heel mooi 
seizoen is geweest. Het is zeker geen Grolse 
wind als gesteld wordt dat Grol als één van 
de smaakmakers in deze eerste klasse ge-
zien mocht worden met fris en attractief 
voetbal.” 

Een groeiende tak binnen s.v. Grol is het da-
mes/meisjesvoetbal, dat een zeer belang-
rijke plek inneemt binnen de vereniging; 
“In het seizoen 2013-2014 waren er maar 
liefst zes meidenteams actief. Het betrof 
vijf jeugdteams en één seniorenteam. De 
verwachting, getuige de aantallen voor het 
seizoen 2014-2015, is dat het aantal meiden 
bij de s.v. Grol blijft groeien en daar zijn we 
vanzelfsprekend bijzonder trots op.”

Het 45+ voetbal: “Dit team speelde even-
eens in een najaars- en voorjaarscompetitie, 
uitkomend in de 1e klasse. Spelen zonder 
buitenspel en grensrechters op een half 
veld met kleine doelen. Deze ontwikke-
ling met het 45+ voetbal is belangrijk bin-
nen onze vereniging. De leden blijven actief 
betrokken bij de vereniging en niet zonder 

op het voetbalveld. In het seizoen 2013-2014 
was er wederom een tiental ‘peutervoetbal-
lers’ actief en stroomden een aantal in de 
peuterklasse gestarte voetballers door naar 
de F-zaterdagochtendselectie.”

Inmiddels is ook het G-voetbal niet meer 
weg te denken binnen onze vereniging. Het 
plezier dat deze spelers elke week uitstra-
len, is echt een verrijking voor onze club.

“Sinds 4 jaar is er de Commissie Opleiding 
en Vorming. Het is en blijft voor een club 
als s.v. Grol belangrijk om meer aandacht te 
besteden aan de technische vaardigheden 
van onze spelers. Ons uitgangspunt is im-
mers om met Grol 1 een stabiele 1e klasser 
te worden en om met de jeugd op minimaal 
hoofdklasse niveau te spelen. Maximaal 4 
a 5 spelers mogen van buiten in ons eerste 
elftal spelen. Dat is ons uitgangspunt. De 
eigen identiteit van de s.v. Grol moet ten al-
len tijde overeind blijven. We zullen dus nog 
beter in staat moeten zijn om onze spelen-
de leden op een goede manier op te leiden 
en te vormen. Derhalve wordt hard gewerkt 
aan een “Kwaliteitsplan Jeugd s.v. Grol” 
en de “Kaderschool s.v. Grol”.” 

Het Hoofdbestuur kent nog steeds de va-
cature Voetbaltechnische zaken . Hans 
Scheinck hierover; “Zoals u allen weet wil-
len we even wachten met de invulling om-
dat we de voetbaltechnische organisatie 
anders willen inrichten, waarbij de  selec-
tietrainers en specialistentrainers een be-
langrijke rol gaan vervullen. Daarnaast een 
paar ervaren voetbaldeskundigen binnen de 
vereniging. De dagelijkse leiding ligt bij het 
hoofd Opleiding en Vorming Bert Roeter-

resultaat. Nadat ze in de najaarscompetitie 
al kampioen geworden waren, werden de 
mannen van Grol 45+ op 25 april voor de 
derde keer in successie kampioen en dat 
zonder arrogant te worden.”

Jeugd: “In het seizoen 2013-2014 waren er 
ruim 520 s.v. Grol- jeugdspelers actief. Het 
aantal actieve jeugdspelers bleef ruim bo-
ven de 500. De reden hiervan is met name 
gelegen in de stijging van het aantal spe-
lers bij het G-voetbal en het aantal meiden 
dat actief is in onze vereniging. Er is veel 
aandacht geschonken aan het aantrekken, 
ontwikkelen en ondersteunen van jeugd-
scheidsrechters. Een groot aantal jeugd-
scheidsrechters heeft zich in voornoemd 
seizoen aangemeld en is op scheidsrech-
terscursus geweest. Met trots kunnen we 
dan ook melden dat nagenoeg alle pupil-
lenwedstrijden worden geleid door eigen 
jeugdige scheidsrechters. Uniek is dat het 
binnen de s.v. Grol mogelijk is om mee te 
doen aan Peutervoetbal. Hiermee is het 
voor jongens en meisjes mogelijk om al 
vanaf 2,5 jarige leeftijd te beginnen met 
voetballen bij s.v. Grol. Er is een samenwer-
king opgestart met gymnastiekvereniging 
Rap en Snel. De kinderen trainen één keer 
per week in de zaal en één keer per week 
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dink.  De bestuurlijke eindverantwoordelijk-
heid bij het hoofdbestuurslid voetbaltechni-
sche zaken.  Ik kan u overigens melden dat 
we al in gesprek zijn met een zeer geschikte 
kandidaat.”

Financiën: “Financieel hebben we het 
weer goed gedaan,” aldus voorzitter Hans 
Scheinck. “We hebben kostenbesparingen 
doorgevoerd, de inkomsten weten te ver-
hogen en een opnieuw strak budgetbeheer 
gevoerd.” Het boekjaar 2013 - 2014 kon 
derhalve afgesloten worden met een batig 
saldo van € 4.799,00. Er vielen positieve 
ontwikkelingen te melden op het gebied 
van sponsoring en contributies. 
Ondanks dit positieve resultaat, werd een 
voorstel van het bestuur om de contribu-
tie te verhogen, door de aanwezige leden 
aangenomen. De verhoging heeft voorna-
melijk te maken met het feit dat de vereni-
ging met ingang van het seizoen 2014-2015 
wordt geconfronteerd met tal van hogere 
kosten voor onder meer de accommodatie. 
Daarnaast heeft de KNVB besloten om de 
contributie voor de bondsleden fors te ver-
hogen. Bovendien werd dit nieuwe seizoen 
een nieuwe kledinglijn ingevoerd, hetgeen 
gepaard gaat met de aanschaf van nieuwe 
wedstrijdkleding voor alle Grolteams. De 
contributie voor de senioren wordt ver-
hoogd met € 2,00 per maand, voor jeugd-
spelers € 1,50 per maand. De contributie 
voor de ondersteunende leden (donateurs) 
blijft ongewijzigd.

Ledenaantal: In de lijn van de afgelopen ja-
ren zien wij bij de s.v. Grol toch nog steeds 
weer een kleine stijging van het totaal aan-
tal leden. Dit jaar een toename van 19 leden. 
Bij de pupillen zien we mogelijk de eerste 
consequenties van de krimp. Zeker nog niet 
dramatisch maar langzaam aan gaan we het 
voelen. Op dit moment telt s.v. Grol 1315 le-
den, onderverdeeld in 838 spelende leden 
en 477  ondersteunende leden.

Sponsoren: “Het afgelopen seizoen was 
er opnieuw een stijging van de sponsorin-
komsten t.o.v. het vorig seizoen. De stijging 
wordt met name veroorzaakt door een ho-
gere opbrengst uit de reclameborden. Daar-
naast zien we voor de toekomst (met ingang 
van seizoen 2014-2015) een uitbreiding van 
het aantal kledingsponsoren en daarmee 
ook een hogere opbrengst van de spons-
orgelden. Het totaal aantal sponsoren is nu 
320. Ook zien we een gestage groei van het 
aantal donateurs van de Business Club. De 
teller staat nu op 120.”

De social media spelen een steeds belang-
rijkere rol. Het gebruik van Twitter en Face-
book is nog steeds groeiende. De s.v. Grol 
kreeg een 8 van een groot regionaal dagblad 
voor het uiterlijk en het gebruik van social 
media en belandde hiermee in de top van 
het klassement. 

Afgelopen seizoen is er hard gewerkt om 
de website, nog steeds een belangrijke in-

formatiebron, een nieuwe look te geven. 
Maar het is niet alleen een nieuwe look, 
ook zijn er diverse nieuwe functionaliteiten 
toegevoegd, zoals een zoekfunctie op de 
gehele site, een digitaal aanmeldformulier 
voor nieuwe leden, een directe verbinding 
met de KNVB dataservice, waardoor wed-
strijdwijzigingen en uitslagen nog sneller 
bijgewerkt worden en de gehele website is 
in een moderne programmeercode geschre-
ven, waardoor het gebruik op een tablet en 
mobiele telefoon sterk verbeterd is, maar 
waardoor ook de website nog sneller en 
makkelijker onderhouden kan worden.

Een andere ontwikkeling is de invoering van 
narrowcasting. Dat is nieuwsvoorziening 
via TV schermen op het sportpark. Er be-
vinden zich nu 3 schermen op het sportpark 
voor tonen van uitslagen, standen, pro-
gramma en kleedkamer- en veldindeling.

Met 62 teams is s.v. Grol het seizoen 2014 
- 2015 ingegaan. “We kunnen dan ook con-
stateren dat de s.v. Grol nog steeds een gro-
te vereniging is. Zo’n 250 vrijwilligers zorgen 
ervoor dat al die teams lekker kunnen voet-
ballen. Opleiding, vorming, samenwerking 
en vooral gezelligheid staan bij ons dan ook 
hoog in het vaandel.”

Jubileumcommissie s.v. Grol 100:  De 
samenstelling bijna rond. Een brede groep 
met vertegenwoordigers uit alle geledingen 
van de s.v. Grol en de Groenlose gemeen-

Van links naar rechts; de jubilarissen ‘50 jaar lid’ Hennie Schovers, Jan Baks, Richard Koster, Willie Zieverink, 
Theo Hulshof, Benny Kolkman, Wim Vos, Harru Koenderinck.
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schap. In totaal 25 personen. Eerste bijeen-
komst in december en presentatie op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Het hoofdbestuur heeft besloten een nieu-
we Grol-onderscheiding in het leven te 
roepen, naast het lidmaatschap van ver-
dienste en het ere-lidmaatschap. Nog dit 
jaar zal er een eerste uitreiking plaatsvin-
den. 
Jubilarissen: Zoals gebruikelijk werden ook 
deze ALV gouden verenigingsspeldjes uit-
gereikt aan leden die s.v. Grol al 50 jaar 
trouw zijn als lid. Deze keer liefst 11 perso-
nen, waarvan er 8 aanwezig waren; Willie 
Zieverink (voormalig jeugdleider, senioren 
elftalleider, jeugdsecretaris, en nog steeds 
medewerker Marveldtoernooi), Harry 
Koenderinck (voormalig speld lid en jeugd-
leider), Wim Vos (fervent aanhanger van de 
s.v. Grol), Benny Kolkman (sponsor, sym-
pathisant, en jarenlang volger Grol 1), Theo 
Hulshof (voormalig boegbeeld en aanvoer-
der Grol 1 en jeugdleider), Jan Baks (Naam-
gever Jan Baksplein, leider lagere elftallen, 
verzorger), Richard Koster (Voormalig lei-
der Grol 1, voormalig lid terreincommissie, 
voormalig redactielid clubblad), Hennie 
Schovers (Voormalig jeugdleider, senioren 
elftal waaronder Grol 1, verzorger bezor-
ging clubbladen, Woensdaggroep, secreta-
ris Supportersclub). Ronald Porskamp was 
niet aanwezig en Jan Ankoné en Herman 
Cuppers werden in eigen omgeving ‘gehul-
digd’. Zie verderop deze uitgave.   

In de vergadering werd tevens afscheid 
genomen van 2 bestuursleden, te weten 
Dennis Pasman en Frank ter Bogt. Bei-
den werden bedankt voor het vele werk 
dat ze verrichtten ten bate van de ver-
eniging.

Tonnie Zieverink werd deze avond te-
midden van vele voetbalvrienden en 
andere Grolleden in het zonnetje gezet 
vanwege zijn grote verdiensten voor s.v. 
Grol door de jaren heen. In 1999 werd 
hij al tot Erelid benoemd, maar deze 
keer was het de KNVB die haar felicita-
ties over kwam brengen in de Algemene 
Ledenvergadering. Dit geschiedde bij 
monde van Ate Brunnekreef, vertegen-
woordiger van de KNVB district Oost. 
Tonnie is inmiddels 45 jaar lid van s.v. 
Grol en heeft in de loop der jaren meer-
dere functies binnen s.v. Grol bekleed. 
Naast secretaris in het hoofdbestuur is 
gedecoreerde tevens secretaris van de 
Stichting Internationaal Marveldtoer-

Tonnie Zieverink onderscheiden met gouden KNVB-speld
nooi. Tonnie is zowel 25 jaar lid van 
het hoofdbestuur, alsmede 25 jaar se-
cretaris van voornoemde Stichting In-
ternationaal Marveldtoernooi. Verder 
was Tonnie jarenlang zelf spelend lid, 
jeugdleider en seniorenleider. Van 1989 
tot en met 2003 was hij secretaris van 
het jeugdbestuur en sinds 2010 maakt 
hij tevens deel uit van de Sponsorcom-
missie. Verder was Tonnie betrokken bij 
de AH-voetbalplaatjesactie en zowel in 
2009 als in 2014 bij het opzetten en or-
ganiseren van de uniforme kledinglijn. 
De vader van de eveneens bij Grol voet-
ballende zoons Ruben en Mart was zeer 
verguld met de geste, die hem door zijn 
echtgenote Bianca werd opgespeld.

Speerpunten
Het bestuur presenteerde tevens haar 
speerpunten voor de periode  2014-2016, 
onderverdeeld in meerdere categorieën.

Technisch beleid (Rob van Meurs): Ver-
nieuwde technische organisatiestructuur, 
Invoering en toepassing kwaliteitsplan 
jeugd, Uitvoering activiteiten Kaderschool 
s.v. Grol. 
Vrijwilligersbeleid (Diana Nijland): Aantrek-
ken en behouden van vrijwilligers, Ontwik-
kelen en ondersteunen van vrijwilligers, 
Waarderen van vrijwilligers, Beheer van 
leden- en vrijwilligersbestand (zuilenstruc-
tuur).

Communicatie (Marco Frank): Opzetten 
verenigingsarchief 1918-2016, Historisch fo-
toarchief, Digitaal platform voor het delen 
van informatie, Ontwikkelen informatie-
voorziening via mobiele telefoon, Organisa-
tie van in- en externe communicatie.

Sponsorbeleid (Noëlle Neeleman): Rela-
tiebeheer voor bestaande sponsors, Door-
ontwikkeling van sponsorbundels, Door-
ontwikkeling van materiële sponsoring, 
Ontwikkeling van persoonlijke sponsoring, 
Zoeken van nieuwe vormen van sponsoring.
Accommodatie  (Peter Harbers): Herstel 
binnenkant kleedkamers 10 t/m 13, Herin-
richting fietsenstalling, Inrichting opstel-
plaatsen verplaatsbare doelen, Vervan-
gingsplan toplaag kunstgrasvelden. 

Algemene zaken (Hans Scheinck): Op-
richting Jubileumcommissie s.v. Grol 100, 
Vorming Jubileumfonds s.v. Grol 100, Ma-
ken van een analoog en digitaal jubileum-
document, Doorlichten organisatiestructuur 
s.v. Grol, Reductie van aantal afmeldingen, 

Professionele ondersteuning besturen en 
commissies.

Speerpunten die inmiddels afgerond zijn 
sinds de ALV 2013 zijn; Renovatie kleedka-
mers 1 en 2, Renovatie dak tribune, Inrich-
ten wedstrijdsecretariaat, Oprichting Park-
dienst,  Herinrichting en grondtransactie 
veld 2, Ruil opstallensubsidie voor eenmalig 
investeringsbedrag, Intensiveren keeperop-
leiding, Uitvoering Vrijwilligersbeleid door 
Vrijwilligerscoördinator, Herstart Vereni-
gingsbureau, Functioneren van Beheerteam 
Den Elshof,  Invoering Zuilenstructuur met 
vrijwilligersbestand, Invoering van nar-
rowcasting, Aanleg glasvezel naar sport-
park, Vernieuwing website, Social Media, 
Evaluatie van het contributiebeleid, Nieuw 
Huishoudelijk reglement, Nieuwe Statuten 
/ Statutenwijziging, Vervanging Beleidsplan 
door Handboek, Samenwerking / fusie met 
Grolse Boys.

Speerpunten die nog lopen zijn;  Uitbrei-
ding met 2 kleedkamers, Nieuwe entree 
sportpark, Doorontwikkeling Commissie 
Opleiding Vorming, Mentaliteitsverbetering 
spelers selectieteams,  Verhoging kwaliteit 
trainingen tweede selecties, Opzetten Sha-
rePoint voor informatiebestanden, Jaarlijkse 
actie ten behoeve van genereren extra.

Op de vraag (uit de Rondvraag) waarom 
Walking Voetbal, voor 60+, geen speerpunt 
was, antwoordde het bestuur dat dit in ont-
wikkeling is en ook zeker bij de s.v. Grol een 
mogelijkheid is.

Over de fusie/samenwerking met Grolse 
Boys werd niet meer vermeld dan dat uit-
gezonderd het Vriendjes en vriendinnetjes-
toernooi er verder geen samenwerking is.   



Tekkels

Grol 1 zoekt het hoger op
Voor aanvang van het nieuwe seizoen bracht Grol 1 in het kader van teambuilding/
ontspanning een bezoekje aan de Basiliek de Heilige Calixtus in hartje Grolle. Grol 
1 zocht het hoger op, om wellicht alvast aan den lijve te ondervinden hoe het voelt 
hoog te staan. Blikje bier mee naar boven, tegen de hoogtevrees gaan wij vanuit. 
Misschien dat een bezoekje aan de Mariakapel beter was geweest gezien de stand op 
de ranglijst. Het houdt je tevens met beide benen op de grond. Overschatting? Nee 
hoor…..Wij hebben alle vertrouwen in een goede eindrangschikking, maar de plaatjes 
roepen nu eenmaal iets op!    

Gouden Speld voor Jan Ankoné
Voorzitter Hans Scheinck heeft zich volgens 
eigen zeggen rondom en tijdens de algemene 
ledenvergadering op 6 oktober jl. enorm be-
kwaamd in het opspelden van het gouden klei-
nood voor 50 jaar lidmaatschap van de s.v. Grol. 
Het zijn dit jaar ook best veel jubilarissen en Jan 
Ankoné is er één van. Omdat het voor Jan lastig 
is de vergadering te bezoeken, zoeken we hem 
de volgende dag thuis op om hem te gaan huldi-
gen. In zijn prachtige appartement aan de Hout-
wal in het centrum worden we hartelijk ontvan-
gen door een heel hartelijk mens. Jan is geboren 
in Oldenzaal, heeft gestudeerd in Amsterdam, 
is na een paar omzwervingen uiteindelijk toch 
in Groenlo terechtgekomen en is gebleven. Een 
ontmoeting met een collega architect die hem 
richting Groenlo loodste brachten hem deze 
kant op, waar hij zijn architectenbureau begon. 
Jan: “We kwamen in Groenlo, ontmoetten de 
juiste mensen, troffen elkaar in De Pelikaan en 
De Moriaan en dan blijf je.” 

Door: Tim Ebbers

Hans huldigt Jan met de Gouden Grol speld, 
overhandigt hem de bos bloemen en de bon 
en Jan is er blij mee, maar verontschuldigt zich 
direct. “Het was de tijd van Johan Koehorst en 
Harrie Blanken en ik werd gevraagd te zorgen 
voor een tribune. Het mocht niet veel kosten, 

* Robin Brockötter vraagt op een zaterdag-
middag, onder het genot van een bokbier-
tje, aan Annelies; ‘Hoe schrijf je de naam 
van Toon Hartman? Tonnie met ‘ie’ of met 
‘y’? ‘Dat mek niks oet,’ aldus Annelies; ‘Hee 
reageert oaveral wal op.’

* Halverwege de heenreis van Grol 3 naar 
Gendringen ging de telefoon bij ‘zaterdag 3’. 
Het was teamspeler Lennart van Melis die 
na zijn toiletbezoek er achter kwam dat zijn 
team al vertrokken was. Da’s mooi shit!

* ’Tegenwordig zit aan iederen stamboom wal 
een paar ni-je tekke,’ zegt Wally tegen An-
nelies. Deze adrem; ‘Ja, moar dee weait d’r 
vake ok zo weer af.’ 

* Toon Hoffman gaat voordat hij met de 
Woensdaggroep een middagje uit gaat even 
rusten bij zoon Tristan. Als hij op bed ligt 
doet hij zijn gebit uit en de bril af. Als Toon 
wakker wordt blijkt zijn gebit verdwenen. 
Liep de hond van Tristan er mee in zijn bek.

 
* Tom Kaak: ‘Ik ben lid van de tennisclub 

maar speel maar 2 keer per jaar.’ ‘Dat is toch 
jammer,’ zegt Annelies. Ook Bjorn Koldewe-
ij mengt zich in het verhaal; ‘Ik betaal ook 
contributie aan de Grol en speel soms ook 
maar 2 keer per seizoen.’

* Vlak voor vertrek van Grol 2 naar Rietmolen 
voor de eerste oefenwedstrijd van Grol 2 dit 
seizoen, komt Mathijs Warnar met de tan-
denborstel nog in de mond in het sportcafé 
aan en vraagt om koffie. Annelies, toch wel 
het één en ander gewend de afgelopen 45 
jaar, zegt dit nog nooit meegemaakt te heb-
ben. Leuk primeurtje Mathijs!

* Wilko Poortman kwam van een motorreis 
terug in huis en ontdekte dat hij een wes-
pennest in huis had. Helaas voor Wilko ook 
deze keer geen koningin in zijn huis!

* Tegenwoordig zijn er volgens Henk Pors-
kamp wel heel erg veel adviesbureaus; ‘Bi-j 
elk advies maakt ze ow weer wat wies.’

* Erik Woertman was 11 oktober op de reünie 
van Grolliwood en was toch lichtelijk teleur-
gesteld; ‘Sommige dames vielen me vreselijk 
tegen na zoveel jaar.’ Annelies; ‘Wat dach ie 
dat dee vrouwleu van ow dachten dan?’
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maar met veel hulp en niet te duur materiaal 
is het gelukt en hij staat nog steeds. Ik moest 
natuurlijk ook lid worden van de club, maar ben 
er daarna niet heel vaak meer geweest.” Het is 
hem helemaal vergeven en het feit dat hij er niet 
vaak is geweest, had alles te maken met zijn 
passie voor de paardensport en daar ging het 
hele weekend in op. 

Wel of niet vaak op het sportpark, Jan volgt de 
verrichtingen van de club, laat zich informeren 
door vrienden, leest het in de krant en in het 
clubblad en de speld is dan ook dik verdiend. 
Jan, van harte!
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Als ik door voorzitter Hans Scheinck gevraagd wordt op een doordeweekse avond mee 
te gaan naar Oeding (D) om verslag te doen van de uitreiking van de gouden vereni-
gingsspeld aan Herman Cuppers (77) hoef ik daar ondanks de drukte waar ik op dat 
moment in verkeer niet over na te denken. Natuurlijk doe ik dat! Zo vaak bij hem in 
zijn busje gezeten, als jeugdspeler nog en als jonge jeugdleider zelfs nog even. Enkel 
mooie herinneringen komen boven aan deze man, aan deze periode dat hij voor Grol 
actief was. Het eerste wat me te binnen schiet is dat hij me ooit als jong broekie gade-
sloeg als scheidsrechter tijdens een jeugdwedstrijd die ik leidde. Hij kwam na afloop 
naar me toe; “As doe ne goeien scheidsrechter werden wilst, dan mos du diagonaal 
lopen in het veld. Dan stoa’j altied good.” Toen zag ik het als kritiek, maar ik besefte 
later dat het juist opbouwend bedoeld was. Ik hanteer het altijd nog. Als ik het on-
derweg Hans vertel begint hij te lachen en vertelt een soortgelijke ervaring. “Herman 
heeft mij ooit aangemoedigd om te gaan fluiten voor de KNVB. Had ik nooit over 
nagedacht, maar ik ben het wel gaan doen.” En met succes, kan ik er aan toevoegen. 

Door: Henri Walterbos

Hoe is het met……..Herman Cuppers?
50 jaar lid
‘Naar Borculo, Winterswijk, Ruurlo 
gingen we toen gewoon nog met de fiets’

want later gebeurde dat juist precies anders-
om en kwamen getalenteerde Grolmensen 
als automatisch wel bij het kermiscomité of 
carnavalsvereniging De Knunnekes terecht, 
tot op de dag van vandaag. “Toon Brocköt-
ter was in die tijd, eind jaren 50, begin jaren 
60, zowel voorzitter van de Grol als van het 
kermiscomité. Hij haalde me in 1964 bij de 
Grol. Jarenlang werkte ik voor Hücke Textil 
en ventte ik ook nog voor Piet Legro, vrijdags 
en zaterdags. Het busje wat ik van de firma 
had werd dan, en vele jaren lang, gebruikt 
voor de Grol om teams naar uitwedstrijden 
te vervoeren. Naar Borculo, Winterswijk, 
Ruurlo gingen we toen gewoon nog met de 
fiets. Velen hebben er in het busje gereden. 
Onverzekerd ook nog. Zo ging dat toen. Het 
ging onder de noemer van ‘ach dat zal wal 
good goan’. Totdat iemand een keer een on-
geval met het busje kreeg toen er spelers op-
gehaald moesten worden in Vragender. Ge-
lukkig was het busje toen leeg, maar je had 
er niet aan moeten denken wat er had kun-
nen gebeuren als het busje vol had gezeten.” 
Hans en ik schudden beiden het hoofd van 
ongeloof. “Wat een geluk, tjonge, jonge,” 
schudt Hans. “Daarna was het allemaal snel 
geregeld en iedereen verzekerd.” 

Herman was op veel fronten actief binnen 
en voor de club, in de jaren 1964/1981, toen 
hij stopte. “Ik was zowel voor het werk als 
voor de Grol dag en nacht op pad. Ik had 
een Grolhart. Uiteindelijk heeft me dat in 
1976 mijn huwelijk gekost,” vertelt hij bitter. 
Gelukkig kwam de liefde en een stuk levens-
geluk weer op zijn pad en trouwde Herman 
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in 1981 opnieuw, met Marica, waar hij erg 
gelukkig mee is, geniet van dochter en klein-
kinderen, maar zijn gezicht verraadt dat de 
moeilijke tussenperiode zijn sporen nagela-
ten heeft. Ome Toon Brockötter had Herman 
niet voor niets bij Grol binnen gehaald. Hij 
kende zijn kwaliteiten. Al snel zat Herman 
in het Jeugdbestuur. “Ik ben van 1964 tot en 
met 1981 voorzitter geweest van het jeugd-
bestuur. Ik was drie weken lid en deed mijn 
mond al open. Ja, en dan zit je zo ergens in 
het bestuur. Ik ben net zo lang voorzitter ge-
weest als Futje (Tonnie Vaarwerk, HW), die 
mij opvolgde.” Dan is hij even stil en zucht 
hij, denkend aan de tragedie die het gezin 
van zijn opvolger overkwam, en Tonnie en 
zijn kinderen Job en Freek om het leven kwa-
men tijdens het vreselijke lawine-ongeval in 
Galtür (Oostenrijk). 

Initiatieven
Herman stond aan de wieg van vele initia-
tieven. “We hadden geen kas of niets toen 
ik begon. Alleen maar een doos pasjes. We 
zijn heel armzalig en primitief begonnen. 
Jarenlang werden de opstellingen gemaakt 
voor alle jeugdteams en bij de Pondarosa 
Bar in een kastje opgehangen. Totdat ik aan-
gaf dat de leiders dat gemakkelijk zelf kun-
nen doen. Ook heb ik de terreincommissie 
opgericht als vervanger van terreinknechten 
Lindner en Knuver, met als leden ondermeer 
Tonnie Hartman, Bennie Penterman en Hans 
Reijrink. We deden van alles tot en met het 
ontvangen van de scheidsrechters.” Ook de 
Lotto/toto-actie kwam uit Hermans koker. 
“We hadden geen geld toen. Van het eerste 
geld hebben we nog trainingshesjes gekocht 
die we ook mooi konden gebruiken als er 
een team van SKVW op bezoek kwam, dat 
ook blauw-wit aan had. Bij KWD hebben we 
toen nog de eerste kleine balletjes voor pu-
pillen gekocht.”

‘Poliotoernooi’
Herman maakte ook deel uit van het comité 
Grol 50 jaar, in 1968. Eén van zijn hoogtepun-
ten, vertelt hij. “Dat hadden we echt gewel-
dig voor elkaar. Clubs als Longa, Neede en 
Eibergen kwamen naar de receptie in City-
Lido en vroegen zich hardop af of ze wel bij 
Grol waren en niet bij Feyenoord.” Vol passie 
gaat hij verder. “Toon Hartman had tussen de 
oude kleedkamers, die oude barakken nog, 
daar al zijn eerste kantoortje, met een eigen 
typemachine voor de Grol. Dat was heel bij-
zonder toen nog.” Naast zijn bestuursactivi-
teiten was Herman elftalleider van diverse 
teams, zoals Grol 2 (zie foto). Ook vertegen-
woordigde Herman zijn club in de Techni-

sche Commissie KNVB regio Oost en trad 
hij later zelfs voor een heel arsenaal clubs uit 
de regio als vertegenwoordiger op. Dat deed 
hij met verve. “Ik weet nog goed dat Longa 
jarenlang het ‘poliotoernooi’ organiseerde. 
Norbert Kuyper regelde dat allemaal. Tijdens 
een vergadering bij café Kruup in Lichten-
voorde vroeg Norbert voor het goedlijken of 
er misschien nog een andere vereniging was 
die het toernooi wenste te organiseren. Toen 
ben ik gaan staan en heb gezegd dat wij dat 
als Grol wel wilden doen, samen met Grolse 
Boys, waar ik goede contacten had met Tom 
Wijnen. Ik zee dat gezichte van Norbert en 
dee Lechvoordsen nog,” lacht hij. “Bij Pillen 
lieten we kleine goaltjes maken. Dat deed 
Jan Froeling die daar werkte. Hoefden we 
geen verlaagde latten meer in de goal te 
hangen en hadden we dubbele velden op 
één veld. Het gevolg was dat hoofd van de 
Canisiusschool Jan Dietz vroeg of we dan 
ook het schoolvoetbaltoernooi in Groenlo 

“Ik had een Grolhart. Uitein-
delijk heeft me dat in 1976 
mijn huwelijk gekost,”

lacht hij nog steeds, om zijn eigen woorden. 
Herman ontvangt ons hartelijk in hun bei-
der bovenwoning. De kopjes staan al klaar. 
Marica excuseert zich na het inschenken van 
de koffie. “Das hier ist Männerproat,” lacht 
ze. Herman heeft zich uitgebreid voorbereid 
en een pagina vol punten opgeschreven dat 
voor hem ligt en punt voor punt worden ze 
doorgenomen. Het wordt bijna een mono-
loog. Als hij begint kom je er bijna niet meer 
tussen. Als Hans of ondergetekende iets wil 
toevoegen, zegt hij steeds weer ‘effen wach-
ten.’ Niet omdat hij zo graag zichzelf hoort 
praten, nee, maar omdat hij nog zo vol zit 
van ‘zijn clubje.’ Mooi om aan te horen. Vele 
punten van herkenning ook nog.

Monoloog 
“Ik kwam ooit via het kermiscomité bij de 
Grol terecht,” begint hij. Direct al verrassend, 

Dat we naar Herman toegaan is omdat hij 
niet aanwezig kan zijn op de algemene le-
denvergadering om zijn gouden speldje ter 
gelegenheid van zijn halve eeuw lidmaat-
schap in ontvangst te nemen. Over een paar 
dagen, op 1 oktober, vertrekt hij voor 7 maan-
den naar Benidorm (Spanje). “Dat doen we 
al 15 jaar,” vertelt hij later. “Dat is beter voor 
mijn lichaam. Het is prachtig daar. Met de 
kerst nog 24 graden. We hebben er zelfs al 
Grols bezoek gehad. Begin mei kom ik terug. 
Dan kan ik nog net een paar wedstrijden van 
Grol 1 zien.” 

‘Präsident’
Als we bij zijn huis in het herfstdonker aanko-
men wacht zijn vrouw Marica ons buiten al 
op. Ik stel me voor en Hans ook; “Hallo. Hans 
Scheinck, Präsident,” steekt hij lachend zijn 
hand uit. “Ja, zo heet dat hier nu eenmaal,” 

* Als Bertie Hieltjes vertelt naar de reünie van 
Grolliwood te gaan, schiet hem een anek-
dote te binnen toen de toenmalige uitba-
ter Gerard Zijdel van de disco sponsor van 
zijn team Grol 4 was. ‘Toen hij een keer pas 
aan het eind van een wedstrijd aan kwam 
lopen bij een stand van 0-7 en ons zag sco-
ren vroeg hij aan mij hoeveel het was. Ik 
zei toen 3-1 voor ons. Gerard was door het 
dolle en ging direct naar de kantine om een 
tafel te reserveren en klaar te zetten, en er 
enkele bakken bier op te zetten. Hij dacht 
dat we gewonnen hadden, maar we hebben 
gewoon met 7-1 verloren, maar het werd me 
toch een feest.

* Roy Röring na de verloren wedstrijd van 
Grol D4, waar hij leider van is. ‘We hebben 
een heel leuk team, maar we hebben wel 
heel moeilijke tegenstanders.’

* Gehoord in het sportcafé door de oren van 
het clubblad; ‘Vrogger kwam d’n bakker, 
melkboer en kruidenier nog wal eens an de 
deure, moar tegenwoordig alleen nog moar 
ne deurwaarder.’

* Op 13 oktober was er weer eens een kaart-
avond in het sportcafé, maar moet ook het 
Nederlands elftal spelen. ‘Gewoon kaarten,’ 
zegt Jan Kormelink, ‘As ik zo rondkieke hier 
hooft d’r gin ene van ons met te doon.’

* Sommige zaken zijn gewoon genetisch be-
paalt, zo lijkt het. Als Marcel Walterbos 
en Wim Meuleman ’s morgens om 09.45 
uur met hun G-team naar Neede rijden, zit 
Jasper Schovers bij hen in de auto. Als ze net 
de parkeerplaats af zijn en ze ter hoogte van 
café Grolzicht rijden vraagt Jasper; ‘Hoe laat 
gaat Kappie open?’

* Vroeger ging het er nog wel eens heftig aan 
toe tussen Grol en Longa, maar de scherpe 
kantjes zijn er duidelijk van af getuige het 
onderhandelen over een wedstrijd van het 
G-team van Grol tegen Longa in Groenlo. 
Leider Ben Meuleman voert het gesprek met 
de leider van Longa; ‘Als jullie geen vervoer 
genoeg hebben, dan moet je het maar zeg-
gen. Dan halen we jullie wel op.’ Ben, je had 
ook kunnen zeggen dat de wedstrijd dan 
wel in Lichtenvoorde gespeeld mag worden! 

Herman Cuppers links met een kampioenselftal
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wilden organiseren. Hebben we dat ook 
gedaan.” En hij gaat maar door met zijn op-
somming. “De jeugdkampen organiseerden 
we ook als eerste. Gingen we naar Boekelo 
toe. We zijn vanaf het kamp in 1974 nog naar 
het Fannie Blankers-Koenstadion in Hengelo 
gereden met een aantal auto’s diverse keren 
heen en weer voor de wedstrijd Nederlands 
Elftal – HSV, als voorbereiding op de WK in 
Duitsland. Teun Gerretsen van het City Cen-
trum regelde en betaalde die kaarten nog voor 
ons. Hebben de jongens toen toch maar mooi 
spelers als Cruijff, Neeskens en van Hanegem 
gezien toen.” Herman geniet er nog van. Het 
zijn echter niet enkel hosannaverhalen die 
Herman vertelt. “Dieptepunt was het over-
lijden van jeugdspeler Antoon Pardaan. Een 
jonge A-voetballer, die zo ineens de andere 
morgen niet meer wakker werd. Gingen we 
met het lood in de schoenen naar die moe-
der toe, ja, want dat hoort er nu eenmaal ook 
bij. Hij wilde zo graag prof worden huilde die 
moeder nog. Ja, dat komt aan dan.”

Met het verstrijken van de jaren zijn ons allen, 
en Herman dus ook, al menig voetbalvriend 
ontvallen. “Ik ga nog regelmatig naar het kerk-
hof toe om een bloemetje te leggen bij enke-
len. Dat wordt erg gewaardeerd.” Een mooi 
gebaar, iets dat je niet direct verwacht. Een 
‘mooi’ verhaal, van een ‘mooie’ man. 

Gezellig
Nog steeds komt hij graag naar Den Elshof om 
de verrichtingen van Grol 1 te aanschouwen. 
“Ik bun d’r nog steeds graag. Het is d’r altied 
nog heel gezellig.” Nog steeds steekt hij zijn 
mening niet onder stoelen of banken, zo blijkt 
ook nu weer. “Toen den Bokma hier nog trai-
ner was, toen zei ik al tegen Corrie Migchiel-
sen dat den kearl d’r helemoal gin sjoeche van 
hef. Hoppelijk zee’w den noa de vakantie neet 
weer, zei ik toen nog.” Hans lacht, ook omdat 
de voormalig hoofdtrainer inderdaad niet te-
rugkwam, vanwege een positieverbetering bij 
Glanerbrug. “Den Heutinck den dut ’t gewel-
dig. Jos past good bi-j Grol. Dat is veur Grol ne 
zegen. Ie mot met disse jonge groep geduld 
hebben. Dat hef Heutinck.”

Epiloog
Aandoenlijk hoe Herman bij vertrek naar 
onze ‘Heimat’, Grolle, Hans Scheinck een 
lijst met daarop een historische tekening 
van Groenlo overhandigt; “Dit heb ik nog 
van alle jeugdleiders ekregene toen ik stop-
ten bi-j de Grol in 1981. ’T Hef hier altied een 
erepleatsken ehad. As ik ne kere dood bun 
dan geet dit allemoale weg. Miene vrouwe 
gif doar niks umme. Ik wil graag da’j ’t met 
nemt. No kump hee terugge op de plaatse 
woar hee vandan kump en thuusheurt. Bi-j 
de Grol.” 

Als we weg gaan zie ik op de kast in de 
gang het Grols Kanon ook prominent 
staan. Wel met de loop andersom, maar 
ach, wat doet het er toe. Na afloop heb 
ik nog veel meer waardering voor deze 
man. In de 18 jaren dat hij bij s.v. Grol 
actief was heeft hij voor een heel men-
senleven arbeid verricht en zaken be-
dacht en uitgevoerd waar de vereniging 
hedentendage de vruchten nog van plukt 
en wel bij vaart. Hij bracht er een groot 
offer voor….s.v. Grol is hem veel dank 
verschuldigd! De gouden verenigings-
speld komt hem meer dan toe…..

Oost Gelre - In het weekend van 6 en 7 
december vindt in Groenlo de 2e grote 
‘Glazen Huis Groenlo’ actie plaats voor 
de Voedselbank Groenlo (en Oost Ach-
terhoek). De actie zal evenals afgelopen 
jaar worden gehouden op het Sportpark 
Den Elshof in Groenlo, in de serre aldaar. 
“De serre is volledig omringd door glas, 
daarom uitermate geschikt als het Grolse 
Glazen huis, voor de Voedselbank,” aldus 
Patrick Pos, die samen met Rob Pors-
kamp het ‘Glazen Huis weekend’ vorm 
geeft.’ Op zaterdagochtend 08.00 uur 
start de actie, die doorloopt tot zondag-
middag 17.00 uur.

Door: Henri Walterbos

Aandacht
“Het doel van dit weekend is om zo-
veel mogelijk duurzame goederen in te 
zamelen,”vertelt Porskamp. “Denk hierbij 
aan koffie, thee, conservengroenten maar 
ook aan tandpasta, shampoo en dat soort 

zaken voor je eigen verzorging. Daarnaast 
is het mogelijk de voedselbank financieel te 
steunen, al is dat niet de eerste insteek. We 
willen daarnaast, en vooral veel, aandacht 
vragen voor de voedselbank, die nog steeds 
hoognodig blijkt. Liefst 348 gezinnen doen op 
dit moment een beroep op de Voedselbank. 
Wij hopen met deze actie besef te realiseren, 
geld, maar vooral goederen en producten op 
te halen. Wij vragen aan alle sporters en be-
geleiders die actief zijn op Den Elshof, ook de 
uitteams, een kleine bijdrage te leveren aan 
deze actie. Hierbij valt te denken aan conser-
ven, zoals blikken groente, fruit en soep, kof-
fie, thee, rijst, pasta’s sauzen, suiker, rijst of 
andere duurzame producten.

Optredens
Om het ‘evenement’ op te leuken heeft de 
organisatie een grote verscheidenheid aan ac-
tiviteiten en optredens weten te programme-
ren, waaronder bandjes, koren, duo’s, stand 
up comedy acts, wake up service en verras-
singsacts en een Bingo!!! 

Aanvulling
De Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek 
deelt wekelijks voedselpakketten uit aan 
huishoudens, die niet meer in staat zijn om 
zelf dagelijks voor voldoende eten te zorgen. 
“Deze voedselpakketten worden samenge-
steld uit voedsel, dat ons gratis door bedrijven 
wordt verstrekt, omdat het niet meer via de 
reguliere afzetkanalen verkocht kan worden,” 
vertelt Elly Spekschoor, van de Voedselbank 
Oost Achterhoek. “Hierdoor voorkomen wij 
verspilling van goed voedsel en bestrijden wij 
de verborgen armoede. Het gaat hierbij altijd 
om een aanvulling op de eigen boodschap-
pen en voor een bepaalde periode. Wij wil-
len deze mensen een prachtig en onbezorgd 
kerstfeest aanbieden. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Patrick Pos via mail of tele-
foonnummer 0544-465236 / 06-51097348. 
De actie is ook te volgen vanaf https://
www.facebook.com/GlazenhuisActie-
Groenlo

6 en 7 december
Glazen Huis actie Groenlo “Voedselbank, niemand staat alleen!”
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Het is maandagavond 8 september. Ik rij 
naar het gezellige dorpje Lichtenvoorde 
waar ik heb afgesproken met Jan Oonk 
van Weevers.

Door: Ronald Buesink

Wat is Weevers?
Weevers is begonnen als drukkerij. Momen-
teel werken er iets meer dan 50 personen bij 
Weevers. Toen Jan Oonk er begon (in 1982) 
waren er 18 mensen. Het is dus flink gegroeid. 
Maar door de digitale snelweg zal het druk-
werk steeds verder afnemen en is het bedrijf 
bezig een koerswijziging te ondergaan.

“Het (familie)bedrijf heeft nieuwe wegen ge-
zocht om te kunnen overleven en de klant ge-
richt en naar tevredenheid te kunnen blijven 
helpen . Hierbij moet je denken aan videopro-
ducties, grootformaat printen, naambordjes 
aan de muur voor bedrijven, etc. Het wordt 
steeds meer een multimedia bedrijf. Deze 
stappen waren noodzakelijk omdat de concur-
rentie groot is en de prijsdruk enorm.”

“Het drukwerk gebeurt op grote schaal van-
uit Vorden. Dus ook dit clubblad van de s.v. 
Grol. Maar het drukwerk van de weekbladen 
(Groenlose gids) gaat naar een rotatiedrukke-
rij via een PDF-bestand. Weevers heeft ves-
tigingen in Vorden, Lichtenvoorde, Zutphen 
en Zelhem. Weevers publiceert, beheert, 
ontwerpt, filmt, print en drukt voor bedrijven 
maar ook voor privédoeleinden.” 

Weevers heeft service en klantgerichtheid 
hoog in het vaandel staan. Daarnaast vinden 

ze het belangrijk om duurzaam te produceren 
(diverse ontvangen certificaten zijn hier het 
bewijs van) en maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen. 

De specialismen die Weevers aanbiedt aan de 
klant zijn o.a. XXLprint (op groot formaat prin-
ten), de AVproducties (audiovisueel), digitaal 
drukken, traditioneel offset druk, de uitgaven 
van de weekbladen, webshops bouwen, etc.

Wie is Jan Oonk?
Jan Oonk, 54 jaar jong, is vader van vijf doch-
ters en woont in Vragender. Hij is in 1982 als 
boekhouder/administrateur op het hoofdkan-
toor in Vorden begonnen. In 1999 nam Wee-
vers drukkerij Elna in Lichtenvoorde over en 
Jan is daar bedrijfsleider geworden. Hij werkt 
nu al ruim 32 jaar met veel plezier voor Wee-
vers. De laatste jaren doet hij meer in de ver-
koop en dit voor alle vestigingen. Lichtenvoor-
de richt zich meer op de weekbladen en is het 
verkooppunt voor de regio oost-Achterhoek.

Heb je zelf iets met voetbal of sport?
“Om eerlijk te zijn heb ik er niet zo veel meer 
mee. Ik heb vroeger wel gevoetbald bij KSV 
tot en met de B-jeugd maar dat is al weer 
een tijd geleden. Omdat ik in Utrecht naar 
school (grafische MTS) ging heb ik de voet-
balschoenen al vroeg aan de wilgen moeten 
hangen. Toen ik stopte heb ik nog een paar 
jaar gevolleybald . Inmiddels ben ik geen lid 
meer van een vereniging. Voetbal kijken deed 
ik regelmatig bij de Graafschap maar dat is 
inmiddels ook verleden tijd. Het enige wat 
me nu nog boeit zijn wedstrijden van het Ne-
derlands elftal.”

Wat zijn de connecties met Grol en an-
dere verenigingen? 
“Bij de Grol zijn we lid van de Business-
club en we sponsoren financieel al acht 
jaar het internationale Marveld voetbaltoer-
nooi. Oud en gewaardeerd collega Tonnie 
Zieverink heeft dit destijds in gang gezet. 
Een prachtig evenement en de onderlinge 
samenwerking verloopt uitstekend. Er 
wordt veel gedaan voor de sponsoren. Dit 
jaar moeten we weer om de tafel om het 
contract te verlengen. Weevers heeft con-
necties met meerdere voetbalclubs uit de 
Achterhoek. Op bijna elk voetbalveld zie je 
een bord hangen van Weevers. Denk aan 
de KSV, KSH, RKZVC, Marienvelde , Grolse 
Boys, Vios , Ruurlo, Vorden en natuurlijk 
de pareltjes Longa en Grol. Zeg maar alle 
voetbalclubs die in ons afzetgebied van de 
weekbladen liggen.”

Wanneer is de samenwerking tussen 
Grol en Weevers begonnen?
“De eerste gesprekken heb ik gevoerd met 
Ferry Broshuis. Hij was toen de eindredac-
teur. Dat is ongeveer 10 jaar geleden. We 
namen het over van drukkerij Emaus in 
2004. In het begin deden we ook de op-
maak. Dat heeft John Ligtenberg een tijdje 
van ons overgenomen, maar door tijdsdruk 
en een overvolle agenda bij hem hebben wij 
het weer van hem overgenomen. Inmiddels 
zijn de taken weer zo verdeeld dat John de 
opmaak (lay-out) doet en wij de druk.”

Zijn er Grollenaren die iets doen voor 
Weevers?
“We hebben een aantal freelance cor-
respondenten dat uit Groenlo komt. Zij 
schrijven dan een artikel of een stukje in 
de Groenlose Gids. Zij weten natuurlijk als 
beste wat er leeft binnen de Grolse grach-
ten, zodat het altijd up to date is. Een steeds 
terugkerend iets en bij iedereen wel be-
kend zijn de torenwachter, de libero en de 
column van Frank Zand en natuurlijk elke 
week een wedstrijdverslag van Grol 1.” 

Terugrijdend naar het altijd weer mooie 
stadje Groenlo kijk ik terug op een leuk 
gesprek. Ik heb Jan leren kennen als een 
aardige, ambitieuze en hardwerkende 
man, die vol passie over ‘zijn’ Weevers 
sprak. Ik hoop dat Weevers en s.v. Grol 
hun prettige samenwerking nog lang op 
deze goede voet kunnen voortzetten.

Sponsor Weevers:
verkoopleider Jan Oonk aan het woord

Jan Oonk van Weevers kijkt samen met Bestuurslid Marco Frank toe hoe Marca Adema 
namens s.v. Grol een handtekening zet onder het nieuwe contract dat clubblad s.v. Grol 
en Weevers weer met elkaar zijn aangegaan aan het begin van dit jaar.



Het gezelligste muziekcafé van Groenlo
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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
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Speler van het kwartaal: Kevin Rooks
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Kevin Rooks: een veelzijdig, kritisch en 
flamboyante man. Door sommigen wordt 
hij gezien als een keiharde carrièretijger, 
anderen typeren hem als oprecht en em-
patisch. Wie is hij écht, en wat zit er ach-
ter zijn tomeloze doorzettingsvermogen? 
Een onthullend gesprek met de spraak-
makende mid-mid van het weergaloze 
Grol 11.

Door: Dirk Naaijkens

Geboortedatum: 09-03-1993

Opleiding: ICT Graafschap College. “Ik ben 
al afgestudeerd, maar het is niet makkelijk 
om een baan te vinden: voor elke functie zijn 
er meer dan 30 sollicitanten. Het is tegen-
woordig allemaal HBO wat ze vragen, voor 
ons MBO’ers blijft er niets meer over: ze 
pakken al ons werk af!”

Clubliefde: “Mijn hart gaat uit naar FC 
Twente, maar ik heb ook een passie voor 
clubs in het buitenland. Clubs als FC Schalke 
04 en Borussia Mönchengladbach vind ik ze-
ker mooi. Je moet maar even googelen hoe 
je dit laatste precies schrijft. Vele wedstrij-
den probeer ik te bezoeken; dit wordt ook 
wel ‘groundhopping’ genoemd: het ruiken 
aan de internationale voetbalsferen. Waar ik 
me trouwens aan irriteer zijn nep fans: die 
teletekst-supporters van Ajax. Verder speel 
ik natuurlijk bij de Grol, dus dit is ook zeker 
belangrijk. Ik vind dat een fusie met Grolse 
Boys er dan ook niet moet komen.” Hij laat 
zijn hart spreken: “Het is voor mij gewoon 
een gevoelskwestie.”

Cappie of kantine? 
“Ho, ho, het heet officieel Grolzicht! Ja, het is 
onze sponsor, dus dat lijkt me duidelijk.” De 
keuze van Kevin om het interview plaats te 

laten vinden bij Grolzicht, spreekt ook voor 
zich. Hij rammelt nogmaals met zijn lege 
halve liter: “Cappie, er staan hier twee per-
sonen droog!”

Als de s.v. Grol jouw sportschoolabonne-
ment zou betalen, wat zeg je dan? 
“O, ik heb mijn abonnement net stopgezet, 
want ik had geen tijd en zo, snap je? Ik vind 
mijzelf wel sportief, dat moet je altijd ant-
woorden op dit soort vragen. Maar ik zou 
het gewoon niet redden, helaas.”

Muzieksmaak: Herman van Veen of 
Willeke Alberti? 
“Wie? Nee man, ik ben van de dancemuziek, 
kan ik altijd wel van genieten. Hardstyle eer-
der ook wel, maar nu niet echt meer. Dus dat 
hoef je niet op te schrijven. Andere muziek 
vind ik ook prima. Afgelopen zomer gingen 
we met de kameraden naar de Zwarte Cross, 
een weekend lang op de camping. Onbe-
schrijfbaar. Ja, dat was fantastisch, dit was 
onze vakantie van de zomer.”

Het glas halfvol of halfleeg? 
Lacht: “Het liefst helemaal vol! Als je sjikker 
bent, breek je nooit wat!”

Groenlo: gapend gat of bruisend stadje? 
“Gapend gat. De horeca werkt niet samen. 
Met carnaval kan het bijvoorbeeld wel, maar 
met de kermis weer niet. Ze doen wel veel 
om er wat van te maken. De binnenstad 
wordt vernieuwd: de Markt, bootjes op de 
gracht en dat soort dingen. Maar het uitgaan 
blijft dramatisch; er is gewoonweg te weinig 
keus.”

Wat moet er beter bij de Grol? 
“Er moet meer aandacht komen voor de 
lagere elftallen. Wij hebben zelfs geen in-
trapballen. Grol 1 krijgt alles: AA-Drink na de 
wedstrijd, een spelersbus, gratis consump-
ties… Wij, de lage elftallen krijgen niets. 
Dit is ook goed zichtbaar aan het verschil in 
omvang van teambegeleiding tussen de ver-
schillende elftallen.”

Op mijn afsluitende vraag hoe het kan 
dat hij zo nuchter blijft, zegt hij: 
“Ik blijf gewoon mezelf.” Het is die karakte-
riserende Achterhoekse mentaliteit die hem 
tekent. Kevin is een man naar mijn hart. Deze 
Julian Assange van de Lage Landen gaat een 
gouden toekomst tegemoet. Hij zal later veel 
van zich laten horen, zijn voetstappen zullen 
nauwkeurig worden gevolgd. Wordt onge-
twijfeld vervolgd…



In het vorige clubblad zijn we gestart met 
de rubriek ‘achter de voordeur’. Gewoon 
spontaan aanschuiven bij een lezer van 
het clubblad aan de keukentafel. Op een 
niet alledaagse plek of met een bijzonder 
iemand. De ‘lead’ komt van één van de 
clubbladbezorgers die ons op het spoor 
zet. Dit keer vragen we Hennie Schovers 
om een tip. Hennie is sinds een aantal 
jaren, samen met Hans van Halm, ver-
antwoordelijk voor de verspreiding van 
de clubbladen en hij weet te vertellen 
dat vier keer per jaar meer dan honderd 
exemplaren per post worden verstuurd, 
zelfs naar andere werelddelen. Omdat 
een retourtje Australië iets te kostbaar 
is, zoeken we het dichter bij huis. De dag 
na IJsland-Nederland sta ik voor een ap-
partementencomplex voor senioren aan 
de Paralleweg in Eibergen. Hier woont 
Bennie “Puck” Rave. Al sinds 1955 lid van 
s.v. Grol. 

Door: Rik Gockel

Bennie Rave heet al bijna heel zijn leven 
“Puck”. Altijd al klein van stuk, ukkepuk, van-
daar.  Hij woont tegen de rand van het cen-
trum van Eibergen op steenworp afstand van 
theater ‘’t Spieker’. Alweer 23 jaar. Samen 
met Stien, die oorspronkelijk ook uit Eiber-
gen komt en die hij heeft leren kennen bij de 
Monocon. Plaatsnemend aan de keukentafel 
blijkt meteen dat we met een authentieke  
voetballiefhebber te maken hebben. “Heb je 
gisteren het Belgisch elftal gezien? Wat een 
mooi elftal en wat een mooie voetballers!” 
Puck dreunt zonder aarzelen alle namen van 
de spelers en hun achtergronden op. Hij wil 
over mooi voetbal praten. Even dus niet over 
het Nederlands elftal. 

Snuffelen op de website
Iedere maandagavond zit Puck achter de lap-
top. Zijn maandagavond hobby begint met 
een bezoek aan de website van Grol. Hij pikt 
de laatste nieuwtjes mee en analyseert alle 
uitslagen. Van F8 tot A1 en van Grol 11 tot 
Grol 2. “De uitslag van Grol 1 ken ik dan na-

tuurlijk al!” Hij gaat op zoek naar uitslagen 
en wedstrijdverslagen in het amateurvoetbal. 
Hij speurt alle websites af en dan vooral van 
tegenstanders van Grol 1. Puck is niet alleen 
een liefhebber maar ook een kenner. Van veel 
teams weet hij de sterke en zwakke punten. 
Als er een Achterhoekse editie was geweest 
van Voetbal Insight dan had hij zo aan kun-
nen schuiven. Hij is fan van Jan Boskamp. 
Van zijn kijk op voetbal en zijn humor. Puck 
kijkt daarom veel naar voetbal op de ‘Belg’, 
maar ook “Match of the day” is vaste prik. 
En hij kijkt jeugdinterlands op Eurosport. “Ik 
geniet van mooie voetballers. Ik houd niet 
van werkvoetbal. Ben daarom ook Ajax man. 
Voetballers die hoog op de schoenen staan 
met veel technische bagage, daar geniet ik 
van.” Door slechte knieën heeft hij nooit op 
het veld gestaan om training te geven en zijn 
kennis over te dragen. Zijn rol beperkt zich 
daardoor als elftalleider bij onder andere 
Grol 1, Grol 5 en Grol 13. Hij doet dat tot zijn 
50e jaar. Puck: “Ik ben al vroeg geopereerd. 
Mijn knieën moet je zien als verspocht elas-
tiek. Lang zitten kan ik niet. Ik moet daarom 
regelmatig de kakken strekken.”

Jiddisch en Achterhoeks
In gesprek met Puck Rave is af en toe goed 
luisteren. Zijn taalgebruik is doorspekt met 
typische Grolse woorden veelal van Joodse 
herkomst. Woorden als balsjes, jovel, gabber 
en linkert, klinken hem als muziek in de oren. 
Puck: “Ik hoor de jeugd in Groenlo dit soort 
woorden nog steeds gebruiken. Mooi vind ik 
dat.” Puck heeft een wat uitgebreider vocabu-
laire Bargoens dan de gemiddelde Grollenaar. 
Hij leerde veel van Piet Legro. Bijvoorbeeld: 
“Ik heb vanmiddag ’n toffen achiel gehad met 
bonzen en bozerd”. 
Wat betekent: “Ik heb vanmiddag lekker ge-
geten en aardappels en vlees gehad.”  In Ei-
bergen mist hij af en toe dat typisch Grolse, 
de humor en de manier van praten. “Dat 
kennen ze hier niet en dat snappen ze hier 
niet. Toch voel ik me hier helemaal thuis en 
ben erg gelukkig in deze buurt.” Puck vertelt 
nog een anekdote uit de periode dat hij als 
leider actief was. Zijn elftal werd uitgenodigd 
om een wedstrijd te spelen in Blaricum. Karel 
Cuppers had een zwager die een baan had bij 
de Omroep in Hilversum. In de kantine tussen 
die lui uit Het Gooi werd volop in dialect ge-
sproken. Puck vertelt: “Die barman werd he-
lemaal gek van ons. Hij verstond er niets van. 
Ik bestelde bij hem op een gegeven moment 
een bakje Boakse rooien. Dat rosjen van die 
kearl, hij stond aan de grond genageld. Een 
boakse rooien was een soort aardappel die in 
Groenlo veel werd gegeten en wij bedoelden 
daarmee een patatje. Daar hebben we nog 
vaak om gelachen!”

Achter de voordeur
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Het schorre keeltje
Puck was als jeugdleider een van de steun-
pilaren van de beroemde en beruchte jeugd-
kampen. Zelf werd hij ooit met het Cowboy 
en Indianenkamp vastgebonden aan een to-
tempaal. Toen het spel die middag afgelopen 
was, hebben ze hem vergeten los te maken 
en heeft hij daar zeker een uur gestaan. Tot-
dat iemand vroeg: “Goh, heb ie Puckie nog e 
zeene?” Ze waren Puck helemaal vergeten. 
Puck zong in die tijd altijd mee met liederen 
op het kamp.  Zangkoor Het Schorre Keel-
tje werd opgericht en Puck was een pro-
minent deelnemer. Met zingen is hij na de 
jeugdkampen niet gestopt. Puck zingt iedere 
maandag in een seniorenkoor in Eibergen en 
iedere dinsdag bij de ‘Kantorei’ in Rekken. 
Daarnaast is hij veel te vinden in ’t Spieker 
bij hem tegenover. Hij doet daar vrijwilligers-
werk en mag er graag een potje kaarten. 

Gezelligheid
Puck leidt in Eibergen een geregeld leven. 
Overdag heeft hij zijn vaste activiteiten en ’s 
avonds is hij graag samen met Stien thuis. 
Puck: “Eén keer per maand hebben we op 
vrijdagmiddag vrienden op bezoek. Vaste 
prik, erg gezellig. Gewoon thuis met een 
hapje en een drankje. Maar om zes uur is het 
dan mooi geweest. Afnokken en rust in de 
tent. Wij vinden het lekker om ’s avonds geen 
verplichtingen meer te hebben. Vroeger gin-
gen we nog wel eens hen skotjen (=dansen), 
maar die tijd is voorbij.” Bij goed weer trek-
ken Puck en Stien er regelmatig met de fiets 
op uit. Ze hebben allebei een elektrische fiets 
en verkennen daarmee de regio. Ze hebben 
veel familie om op te zoeken en Puck be-
schouwt de kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen van Stien ook als zijn kroost. 
Puck: “Een van mijn kleinkinderen voetbalt 

bij Hector in Goor. Daar kom ik ook veel op 
zaterdagmiddag. Op zondagmiddag probeer 
ik zoveel mogelijk Grol 1 te volgen. Bij thuis-
wedstrijden ben ik er bijna altijd en voetbal-
len ze uit dan kijk ik om de tien minuten naar 
de Twitter berichten via de website.”  

Puck komt nog altijd graag bij s.v. Grol. Op 
de fiets want een rijbewijs heeft hij niet. Hij 
roemt het mooie sportcomplex en de gezel-
ligheid. Maar hij is ook verknocht aan zijn 
dagelijkse ritme in Eibergen. Lange vakanties 
zijn niet aan hem besteed. Ieder jaar gaat hij 
op pad met een seniorenreis in Nederland. 
Dat is voldoende. Hij is nog steeds gek op de 
tekkels in het clubblad, geniet van een mooie 
pass van Wouter Pillen en een praatje met 
één van zijn oude gabbers langs het veld. 
Maar ’s avonds als het donker is, is Puck het 
liefst achter de voordeur…. . 

Dat de VSVG wel erg ver gaat om de lo-
ten voor de gewichtraadwedstrijd in het 
kader van het 25 jarig bestaan aan de 
man/vrouw te brengen bleek begin sep-
tember dit jaar.

Hannie en Jan Schut waren op zoek naar 
potentiële kopers van de loten en gingen 
tijdens hun vakantie in Zuid Frankrijk op 
zoek naar “Grolsen”. Ze kwamen daarbij uit 
op camping La Nautique in Narbonne. Een 
mooie camping met uitstapmogelijkheden 
naar de mooie Middellandse zeestranden en 
fraaie fietstochten langs het Canal du Midi. 
Bij de receptie werden ze met een big smile 
verwelkomd door Simone Lindner die deel 
uitmaakt van het team voor de ontvangst van 
de gasten en als een spin in het web  aldaar 
functioneert. Samen met haar zus Lianne, die 
een groot deel van haar taken verricht binnen 
het animatieteam, kwam de tweeling (fra.Ju-
melles), thans 32 jaar, al in 2001 in Frankrijk 
en op deze camping om daar als stagiaires 

werkzaam te zijn en het vak in al zijn facetten 
te leren kennen. Na deze stage trokken ze 
samen enkele jaren elders de (toeristen)we-
reld  in om ervaring op verschillende gebie-
den op te doen. Jaren later in 2007 kwamen 
ze toch weer bij La Nautique terecht om daar 
in loondienst en als professional hun dien-
sten aan te bieden. Ze werken en wonen 
er nog steeds met veel plezier en hebben 
hun draai op de camping met de vele (ook 
vaste) gasten gevonden en zijn graag geziene 
medewerksters. Wat Hannie en Jan (die de 
beide dames al eerder bezochten tijdens hun 
vakanties) opviel was dat het Grolse dialect 
na al die jaren plaats heeft gemaakt voor 
goed rebbelend Frans (beslist niet gemak-
kelijk). Hierdoor is het voor hen gemakkelijk 
ook buiten de camping en in Narbonne rond 
te kijken en daarmede goed te kunnen inte-
greren.

Voetbal
Beide dames (meisjes toen nog) begonnen 
hun voetbalcarrière bij het schoolvoetbal 
in Groenlo. In het team van de Willibror-
dusschool speelden zij mee om het Grolse 
kampioenschap en ook maakten zij deel uit 
van het Willibrordusteam bij de Gelderse 
schoolkampioenschappen. Als meisjes tus-
sen de jongens baarden ze in die tijd op-
zien! (anno 2014 gezien de opkomst van het 
meisjes(dames) voetbal volkomen onbegrij-
pelijk.)

Dit beviel zo goed dat beiden zich aansloten 
bij de s.v. Grol waar eerst bij de jongens- en 
meisjesteams werd meegespeeld om daarna 

aan te sluiten bij de “grote” tak damesvoet-
bal van de s.v. Grol (onder eerste trainer Tom 
Porskamp). Bij de selectie speelden onder 
anderen ook de zussen Carry en Nancy Eve-
rink.

“Wat was het leuk dat we de families Wal-
terbos en Reinders in augustus dit jaar in het 
nabijgelegen Vias Plage, alwaar deze kam-
peerden, ontmoetten en even lekker konden 
bijkletsen.”

Lianne en Simone voetballen in hun vrije tijd 
al jaren met veel plezier  bij het “nog, nog 
andere oranje” FUN (Football Uni Narbonne) 
in het eerste damesteam (Feminins). Lianne 
is defenseur (verdediger) en Simone is mili-
eux (middenvelder). Daarnaast is Lianne nog 
trainster (educateur referent) van het U8/U9 
team van deze grote en mooie vereniging.

Toen Jan en Hannie tijdens de ontmoeting 
op de proppen kwamen met de loten voor 
de gewichtraadwedstrijd van de VSVG was 
dat geen enkel probleem en konden enkele 
loten aan de vrouw worden gebracht. Prog-
nose (gemiddeld) Simone 670 kg. en Lianne 
649 kg.

Het bevalt de beide dames meer dan uitste-
kend in het verre Narbonne en ze overwegen 
Frankrijk niet te verlaten en er lang(er) voor-
goed? te blijven.

“Maar Groenlo en s.v. Grol zullen we ze-
ker niet vergeten dat is een ding wat ze-
ker is. Dat is “Zo Vaste as Grolle”.”

VSVG gaat ver voor verkoop loten gewichtraadwedstrijd
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Het jeugdbestuur heeft een grondige 
metamorfose ondergaan. Drie nieu-
welingen, waarvan twee vrouwen, ma-
ken sinds kort deel uit van dit bestuur.  
Yvonne Klein Gunnewiek en Mirjam Pos 
zijn de nieuwe contactpersonen voor de 
E-,F- en G-klasse en de peuters. Manfred 
Huijskes gaat de C- en D- klasse voor zijn 
rekening nemen. Manfred krijgt daarbij 
hulp van Peter Wolberink. 

Door Mark Wessels

Allereerst een korte introductie van Mirjam 
Pos. Mirjam is getrouwd met Patrick en moe-
der van drie kinderen (twee zoons en een 
dochter).De oudste zoon voetbalt in Grol 11 
en haar dochter speelt in Dames 1. De jongste 
zoon geeft nog wel training aan het G –team 
maar is vanwege zijn werk gestopt met actief 
voetballen. Mirjam heeft eigenlijk geen voet-
balachtergrond (soms ook heel handig) en is 
er via de kinderen ingerold. Ze is drie jaar 
geleden begonnen als begeleidster van het 
Meiden B elftal en dat doet ze nog steeds. 
Werkzaam als pedagogisch medewerkster 
bij kinderopvang Humanitas werkt ze in die 
hoedanigheid bij de Buitenschoolse Opvang 
op basisschool de Hoeksteen.  Ze zit verder 
in het stichtingsbestuur van Dierenpark De 
Halve Maan. 

Manfred Huijskes is zowel bij de jeugd als bij 
de senioren niet weg te denken bij de Grol. 
Als 7 jarig “piemke” begonnen bij de pupillen 
is hij uiteindelijk omgeturnd van actief speler 
naar leider. Manfred werkt bij machinefa-
briek “de Smidse”, een bedrijf dat zijn vader 
heeft opgericht. Hij is al 10 jaar jeugdleider 

en op het moment leider van zowel Grol A3 
als Grol 10. Hij is getrouwd met Mini (al en-
kele jaren zitting hebbend in de kledingcom-
missie) en trotse vader van twee zoons. Op-
merkelijk is dat zowel Bart als Stijn wekelijks 
op het Grolcomplex wedstrijden fluiten. Zijn 
belangrijkste hobby’s zijn de Grol en Ajax. 
Kortom de familie Huijskes ademt voetbal. 

Tot slot Yvonne klein Gunnewiek; getrouwd 
met Frans (tot afgelopen seizoen vlagge-
nist van Grol 1), moeder van één dochter 
en werkzaam bij de ANWB in Doetinchem.  
Yvonne heeft maar liefst bijna 30 jaar da-
mesvoetbal gespeeld bij de s.v. Grol. Haar 
eerste trainer was niemand minder dan Theo 
Huijskes. Ze schopte het nog tot de Gelderse 
selectie en kwam op latere leeftijd nog in het 
doel terecht. Naast haar nieuwe functie in 
het jeugdbestuur fluit ze ook wedstrijden op 
zaterdag.

Een allereerste vraag: wat vinden jullie 
goed en wat kan er beter binnen de Grol? 
Mirjam: “We hebben natuurlijk een geweldig 
mooi sportpark, een goede organisatiestruc-
tuur en een sfeervol sportcafé waar de koffie 
voor de gemiddelde bezoeker wel behoorlijk 
prijzig is. Maar dat heeft natuurlijk alles te 
maken met het gegeven dat er een com-
merciële exploitant opzit. Bij de jeugd is er 
nog steeds sprake van groei; met name bij 
de meiden. Als de club groter wordt dan zit-
ten daar natuurlijk wel weer haken en ogen 
aan. Meer teams betekent meer begeleiding 
en kader.” Manfred:” Meer teams betekent 
ook een nog grotere belasting van de velden. 
Je merkt nu al dat we, ondanks dat we maar 
liefst 2,5 kunstgrasveld hebben,  tegen de 

Nieuwe en tóch vertrouwde gezichten

grenzen van de capaciteit aanlopen. Er is ge-
lukkig al een vrij concreet plan voor nog een 
extra kunstgrasveld.” Yvonne:” Binnen het 
jeugdbestuur hebben we ook een nieuwe 
voorzitter; Diana Nijland volgt Dennis Pas-
man op . Nog een verbeterpuntje: we missen 
op zaterdagmiddag nog een EHBO-er op het 
sportpark. Het zou mooi zijn als we dat de 
komende tijd in kunnen vullen.”

Wie zou binnen een club als de Grol met 
zoveel structuren en commissies meer 
waardering en aandacht moeten verdie-
nen?
Mirjam:“Allereerst de lagere teams omdat 
het  over het algemeen genomen toch las-
tiger is om voor die teams begeleiding en 
trainers te vinden. Het is altijd weer een 
hele klus om voor de start van het nieuw 
seizoen voor elk team kader te vinden. Een 
mooi voorbeeld van hoe het wél kan zijn de 
trainers van D5: Jan de Vries en Siebe Lan-
tink. Deze jongens trainen dit elftal met veel 
enthousiasme.”  Yvonne:”Daarnaast moeten 
we de woensdagmiddagploeg toch weer een 
dikke pluim geven. En last but not least de 
schoonmaaksters, niet altijd even leuk maar 
broodnodig.”

Enig idee hoeveel uur per week een lid 
van het jeugdbestuur op het sportpark 
aanwezig is? 
Mirjam: “We houden de uren niet bij maar 
elk lid van het jeugdbestuur heeft sowieso 
elke drie weken een halve dag parkdienst. 
Je bent dan in principe de eerste aanspreek-
persoon bij vragen van leiders van elftallen 
en andere voorkomende werkzaamheden.”  
Manfred: “ Verder hebben we als contact-

persoon van een bepaalde leeftijdscategorie 
allemaal zitting in de Commissie Opleiding 
en Vorming (COV). Die commissie heeft 
een aantal vergaderingen per jaar. Uiteraard 
komen daar nog de bijeenkomsten per leef-
tijdscategorie bij en de vergaderingen met 
het jeugdbestuur zelf. Dit gebeurt normaal 
gesproken allemaal in de avonduren. “

Wat vonden jullie van de allereerste open 
dag die in september werd georganiseerd? 
Yvonne: “Het was een goed initiatief en de 
open dag is erg goed verlopen; de opkomst 
was ook bijzonder goed. Alleen jammer dat 
de nieuwbouw nog niet helemaal was opge-
leverd maar de open dag is zeker voor herha-
ling vatbaar.”

Stel de Grol krijgt een schenking  van 
Euro 50.000,- ; waar moet deze dan aan 
besteed worden?
Manfred: “Trainingspakken voor iedereen en 
een actieplan  om meer vrijwilligers (trainers 
en leiders) bij de Grol te krijgen.”
 
Hoe ziet de s.v. Grol er uit in 2025?
Manfred: “Vergrijzing is iets dat je nu al ziet 
op de basisscholen in Groenlo. Krimp van 
de jeugd zal ook gevolgen hebben voor de 
aanwas van nieuwe leden bij Grol. Op korte 
termijn zal het aantal meiden dat gaat voet-
ballen nog wel toenemen. Mensen zullen 
over het algemeen meer vrije tijd hebben 
maar welke weerslag heeft dat op het ver-
enigingsleven?”

Behalve de drie nieuwe leden van het jeugd-
bestuur die net zijn voorgesteld, maakt Marc 
van Meurs sinds begin oktober ook deel uit 
van het jeugdbestuur. Marc heeft in de jeugd 
altijd gevoetbald maar moest in de senioren 
afhaken vanwege een onwillige knie. Het 
afscheuren van de kruisbanden betekende 
voor hem het einde als actief speler. Als 
jeugdleider heeft Marc al een indrukwek-
kende staat van dienst opgebouwd. On-
danks zijn jonge leeftijd is hij maar liefst 15 
jaar jeugdleider geweest van verschillende 
teams. Hierbij valt te denken aan F8, E3, sa-
men met de hoofdredacteur van dit clubblad 
heeft hij de F1 geleid en de laatste 4 seizoe-

nen de D1. Hij gaat binnen de Grol de kader-
school verder vorm geven. Omdat er steeds 
meer jeugdleiders zich aanmelden die rela-
tief jong zijn (tussen 13 en 18 jaar) heeft deze 
categorie ook meer begeleiding nodig. In 
eerste instantie is de kaderschool bedoeld 
voor vierentwintig jongens en meiden in de 
leeftijd tot 18 jaar. Deze groep bestaat uit 
zowel jeugdleiders als jeugdscheidsrechters. 
Dit seizoen zullen er enkele thema avonden 
worden georganiseerd over bijvoorbeeld 
spelregels en het omgaan met agressie. 
Marc zal dus een belangrijke rol krijgen bij 
het begeleiden van de jongste jeugdleiders 
binnen de Grol. Succes!

Jeugdbestuur verder uitgebreid met Marc van Meurs

Jullie mening graag over een laatste hot 
topic: wie is nu de beste bondscoach, Lou-
is van Gaal of “local hero” Guus Hiddink?
Manfred: “Van Gaal mag dan op het veld 
de betere trainer zijn maar ik vermoed dat 
Guus toch wel een prettiger persoonlijkheid 
is. Puur afgerekend op de trainerskwaliteiten 
dus Van Gaal.”

De jeugdafdeling van s.v. Grol groeit nog 
steeds en gelukkig zijn er weer mensen 
opgestaan die gaan helpen om deze groei 
verder vorm te geven!

 

Orthodontistenpraktijk van Os viert dit jaar 
haar 25-jarig bestaan. Reden voor de ortho-
dontist een jubileumkrantje uit te brengen en 
te verspreiden in de gehele regio. S.v. Grol 
werd gevraagd ook een kleine bijdrage te leve-
ren in de vorm van een kort verhaaltje. Uiter-
aard geven wij als s.v. Grol graag gehoor aan 
het verzoek van een trouwe sponsor. Club-
bladfotograaf John Ligtenberg werd verzocht 
de kiekjes te schieten. In de jubileumuitgave 
een keurige foto, zoals we van John gewend 
zijn, met medewerking van 2 keurig pose-
rende speelsters, Sytske Maas (links) en Fanny 
Bruins (rechts), ’voetbalsters’ van Meiden Grol 
C1, en cliënten van Jeroen van Os (midden). 
Dat het in de tandartsstoel niet altijd peentjes 
zweten is, blijkt uit deze foto. De dames had-
den dolle pret. Ze vonden het maar wat ge-
zellig in de praktijk aan de Notenboomstraat. 
Eén minpuntje echter volgens beiden; ‘Er zijn 
helemaal geen leuke jongens hier vanmiddag. 
Jammer,’ aldus een giechelende Fanny.

KIEKJE

V.l.n.r. Manfred Huijskes, Yvonne Klein Gunnewiek, Mirjam Pos



De Vlag

Bij onze s.v. Grol kijk je toch altijd je ogen uit. 
Dat bedoel ik niet alleen met het oog gericht 
op de prestaties op de groene grasmat. Of 
moet je tegenwoordig spreken van de groe-
ne kunstgrasmat? Nee, ik bedoel het overall 
beeld dat er van onze club bestaat. S.v. Grol 
is een bruisende en van activiteiten barstende 
springlevende voetbalclub. Dat is in Grolle en 
verre omstreken bekent. Als vlaggenist sta je 
dan wel aan de zijlijn, maar dit geeft je vaak 
wel een goed overzicht. Al zeg ik het zelf en 
wordt dat beeld door de tegenpartij nog wel 
eens betwist. Maar zo gaat dat nu eenmaal 
vaak in het heetst van de strijd. Nu ik weer 
eens neerstreek met onze vlag op ons eigen 
sportpark viel mijn oog gelijk op de nieuw-
bouw bij de entree. Zeg maar een stukje fy-
sieke vernieuwing van de club. De binnen 
afwerking wordt voortvarend ter hand geno-
men door enthousiaste vrijwilligers. Er zijn 
natuurlijk ook tal van andere vernieuwende 
activiteiten en reeds bestaande activiteiten die 
steeds vernieuwend worden uitgevoerd bin-
nen onze club. Zo werd er dit jaar voor het 
eerst bij de eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen van Grol 1 thuis een open dag van s.v. 
Grol georganiseerd. Dit werd ook hoog tijd. 
Clubs als Ajax, Feyenoord en dergelijke ken-
nen al jaren dit fenomeen. Onze s.v. Grol kon 
moeilijk langer achter blijven. Een goede zet 
en een mooie gelegenheid om je als club in 
de breedste zin te presenteren. Dat Grol in-
middels een aanzuigende werking heeft op 

de regio blijkt wel uit het feit dat spelers van 
buitenaf naar Grol komen om daar graag te 
willen gaan voetballen op het hoogste niveau. 
In het verleden was het omgekeerde nog wel 
eens het geval. Het is sportief gezien heel erg 
mooi dat spelers met kwaliteiten van buitenaf 
zich aangetrokken voelen tot Grol, maar daar 
schuilt uiteraard ook een gevaar. Gelukkig viel 
er in het vorige clubblad te lezen in de be-
stuurstaal dat er maximaal 4 à 5 spelers van 
buitenaf in het eerste elftal mogen spelen en 
dat de eigen identiteit van de s.v. Grol altijd 
overeind moet blijven. Dat lijkt mij een ge-
zonde insteek en in het belang van de club. 
Hiermee wordt “de Grol cultuur”  behouden, 
maar staat het tevens open voor vernieuwing. 
Onze Grol is inmiddels al bijna een eeuw on-
derweg en dan ontstaat er als het ware vanzelf 
een eigen clubcultuur. Wat die precies is, dat 
laat zich moeilijk vastleggen. Dat is meer voer 
voor sociologen. De legendarische Grollenaar 
Gait van Grolle sprak ooit de wijze woorden: 
“A’j argens in geleuft en i-j wet dat een betjen 
te brengen, he’j zo un barg volk achter oe an”!  
Nou dat is bij s.v. Grol zeker goed gelukt. Een 
vereniging die midden in de Grolse samenle-
ving staat en met haar eigen cultuur bijdraagt 
aan de Grolse cultuur als geheel. Nu we het 
toch over Gait van Grolle hebben. Denk eens 
aan de vele prinsen, adjudanten, carnavals-
wagens en loopgroepen die s.v. Grol geleverd 
heeft aan de Knunnekes de afgelopen decen-
nia. Ik ben benieuwd of de Vorst der Knun-

nekes dit jaar bij de voor hem laatste keuze 
nog oog heeft gehad voor onze s.v. Grol. Of 
wat te denken van de vele bijnamen die op het 
voetbalveld of na afloop aan de bar zijn ont-
staan. Bijnamen in die sommige gevallen de 
echte naam hebben doen vervangen en ook in 
het dagelijks leven worden gebruikt. Allemaal 
bijdragen van de Grol cultuur aan de Grolse 
cultuur. Wat ook kenmerkend is voor “de s.v. 
Grol” cultuur zijn de Tekkels in het clubblad 
en de vele legendarische uitspraken. Zo sprak 
een groot Grol coryfee ooit de wijze woorden: 
“Als de keeper ligt, moet je hoog schieten”.  
En onlangs hoorde ik nog langs de zijlijn: “Als 
je het hele seizoen maar een goal meer maakt 
als de tegenstander, wordt je toch nog kam-
pioen”. Mooie uitspraken die zo goed passen 
bij onze club. Een club die vooruitstrevend is, 
maar tevens zorg draagt om het goede en het 
eigene te behouden.
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Kees Porskamp meldt zondags na een wed-
strijd van Grol 1 altijd, als een razende reporter, 
zeer snel wat de uitslag van de wedstrijd van 
Grol 1 geworden is. Ter informatie, en wellicht 
als extra service naar zijn volgers, meldt hij 
tevens de uitslag van Longa 1. Tenminste, als 
Longa verloor dan meldde hij dat altijd keu-
rig…..Na de verloren wedstrijd van Grol tegen 
Rigtersbleek, meldde hij deze keer echter niet 
wat Longa gemaakt had…Daar werd hij ech-
ter wel aan herinnerd vanuit het Keidorp. Kees 
kreeg steun uit niet echt onverwachte hoek. 
Van Hennie Schovers die het ‘rosjesboek’ nu 
ook ontdekt heeft.




