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Geachte lezer,

In de soms letterlijk donkere dagen voor Kerstmis, hier dan hopenlijk een lichtpuntje, of een ster die 
straalt, om maar even in de stemming te komen; uw eigen clubblad. Dit maal met 4 pagina’s extra 
leesvoer. En niet zomaar leesvoer. Dit maal het ware kerstverhaal, van de hand van Frank Zand. Voor 
velen wellicht al een bekende, of misschien zelfs al een vriend waar wekelijks reikhalzend naar uitgekeken 
wordt in de katernen van de Groenlose Gids, en de ELNA, dezelfde krant maar dan voor Groenlo Zuid. 
Een prachtig kerstverhaal, opgesierd door een tekening van kunstenares Myra Breukers uit Groenlo, als 
moeder van voetballende kinderen verbonden aan s.v. Grol. Het geeft het clubblad een extra feestelijk 
tintje. Als we hierna nog niet in de stemming zijn, dan weet ik het ook niet meer. Als u nog geen 
kerstboom heeft staan, of uw kerststal nog op zolder staat, met schaapjes zonder hoofd misschien, hurry 
up! Het is kerstmis. Hartelijk aan beiden voor deze bijdrage. We hopen als redactie dat u ook zo geniet 
van deze moderne versie van het Kerstverhaal.

In deze uitgave ligt ellende en vreugde ook weer bij dicht bij elkaar. Staan op de ene pagina twee dolblije 
nieuwe hoogheden, Prins Remco en Adjudant Jeroen, een pagina eerder Sinterjohn, op andere pagina’s 
kerstboodschappen van jonge voetballertjes/sters, waarbij het bij elke regel slikken is en het kippenvel 
voelbaar. Ik zou willen dat ik het in mijn macht had alle deze kerstwensen in vervulling te laten gaan. Zo 
oprecht…, maar helaas heb ik het niet in mijn macht! 

Ook een stukje over ‘het Glazen Huis’, ten bate van de Voedselbank Oost Achterhoek, gevestigd in 
Lichtenvoorde. Schrijnend dat inmiddels meer dan 400 huishoudens een beroep moeten doen op deze 
dienst. Begin december was ik er te gast, in verband met mijn activiteiten als correspondent van de 
Groenlose Gids/ELNA. Diep onder de indruk was ik van hetgeen daar voor onze medemensen in nood 
gedaan wordt. Vooral blijven mij bij de ruim 100 plastic tassen met daarin speelgoed voor kinderen 
die zonder deze verrassingstas van de Voedselbank verstoken zouden blijven van Sinterklaas. Een jaar 
lang wordt er nieuw speelgoed ingezameld om die kinderen op 5 december net zo blij te laten zijn als 
kinderen met wel ‘gefortuneerde’ ouders. Een mooi gebaar. Elk kind heeft recht op Sinterklaas! Het zou 
een grondrecht moeten zijn. Zelf mocht ik ook in de huid kruipen van de Goedheiligman. Niets mooier 
dan blije kindergezichtjes en hun oprechte woorden. Ik zag ze ook tijdens het Glazen Huis, in ons eigen 
sportcafé, als ze samen met teamgenootjes een doos met goederen ten bate van de actie aan kwamen 
zetten. Een prachtige actie. En toch maar een initiatief van echte Grolmensen met het hart op de juiste 
plek, en in ‘de huiskamer van s.v. Grol’. Het maakt me trots als ik enkele recreatieve teams de gehele 
dag ontzettend naar hun zin hebben en maar lootjes blijven kopen voor het goede doel. En optredens 
van Sander en Dirk Naaijkens, Thomas Oesterholt en Vocales. Hulde! In deze typische Grolsfeer werd de 
actie een groot succes. Prachtig dat de initiatiefnemers aan het eind van de middag een prachtige cheque 
uitrijken aan bestuurders van de Voedselbank, in een bomvol sportcafé, waar gejuich op gaat als bekend 
gemaakt wordt dat de actie een jaarlijks gebeuren wordt, omdat het nodig blijft!

Het maakt mij blij en krijg ik zin in het Kerstfeest. U ook hoop ik. Vanaf deze plek wens ik u namens 
de gehele redactie een zalig kerstfeest en fijne dagen toe, en alvast een goed uiteinde en een zeer 
voorspoedig 2015, met alles wat maar wenselijk is.
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positiepartij) in Oost-Gelre. Binnen de VVD 
zijn er 4 raadsleden, te weten Paul Wenting, 
Karel Bonsen en een ander steunend Grollid 
Kees Porskamp en daarnaast nog de com-
missieleden. Qua leeftijd een prima mix. Ik 
heb het voordeel dat ik veel kan leren van 
Paul en Karel. Zij zitten al jarenlang in de 
raad en zij kunnen mij dan ook prima weg-
wijs maken en daar waar nodig adviseren. 
Ik ben het jongste raadslid. Hier gaat best 
veel tijd inzitten. Gemiddeld zo’n 15 uur 
in de week. Zeker de laatste tijd met alle 
hervormingen bij de gemeente (met name 
de zorgdecentralisatie} waren er veel bij-
eenkomsten. Ik volg cursussen om ‘up to 
date’ te blijven en lees de nodige stukken 
door. Inmiddels ben ik ook nog toegetreden 
tot de JOVD, een splinterpartij van de VVD 
voor jongeren.”

“De politiek heeft me altijd wel getrokken. 
Ik vind discussiëren en debatteren leuk. 
Vrijdagavond bij Kras werd er met Tom van 
Leeuwen en Kees Porskamp regelmatig ge-
sproken over hoe het beter of anders kan in 
de gemeente. Ik had ook wel ideeën. Om 
het niet alleen bij ideeën te laten heb ik me 
aangemeld om lid te worden van de VVD. 
Op dinsdag hebben we altijd een vaste 
avond voor de raad en de commissieleden. 
Tijd voor fractieoverleg, thema’s (bijvoor-
beeld zorg), commissieoverleg.”

“Binnen onze gemeente houd ik me met 
name bezig met de commissie maatschap-
pij/bestuur. Het maatschappelijke gebeu-
ren zoals zorg, Hameland en het financiële 
gedeelte. Dat laatste sluit natuurlijk weer 
prima aan op mijn werk. Ik vind het be-
langrijk dat een ieder zich identificeren kan 
met de politiek, jong en oud. Een goede 
mengelmoes in een partij is het beste m.i. 
Voor onze gemeente vind ik het belangrijk 

dat er voldoende werkgelegenheid is. Door 
bedrijven deze kant op te krijgen en/of te 
behouden kun je trachten dit te bewerk-
stelligen en daarmee proberen krimp te-
gen te gaan. Dat maakt het aantrekkelijker 
om hier te blijven of na je studie terug te 
keren. Daarnaast vind ik het belangrijk dat 
er voldoende en betaalbare huisvesting is 
voor jongeren. Een goed financieel beleid is 
hierbij erg belangrijk. Niet dat je jongeren 
later met schulden opzadelt door belas-
tingverhogingen. Ook vind ik het belangrijk 
dat het levendig blijft in de gemeente zodat 
het zowel voor de Grollenaren als voor de 
toeristen leuk is om in Groenlo te zijn. Dit 
kun je bereiken door de lokale middenstand 
te ondersteunen en te zorgen dat Groenlo 
geen spookstad wordt. Grollenaren kun-
nen hier zelf ook een steentje aan bijdragen 
door boodschappen te doen in Groenlo.” 

Bestuurslid 
technische zaken s.v. Grol
“Sinds kort ben ik begonnen als bestuurslid 
technische zaken bij onze vereniging waar 
ik op dit moment een soort van snuffelstage 
volg. Het doel is om uiteindelijk in oktober 
2015 met de meerderheid van de stemmen 
definitief toe te treden tot het hoofdbestuur. 
Ik ben erg blij met de enorme groei die het 
damesvoetbal doormaakt. Hierdoor kan het 
ledenaantal gelijk blijven of misschien nog 
wel iets stijgen. Prachtig toch dat de meis-
jes van de E-jeugd via de D,C,B en A-jeugd 
(leeftijdscategorie) door kunnen stromen 
naar de senioren. Dat was een paar jaar 
geleden echt niet denkbaar. En dat de ex-
ceptionele talenten bij de jongens mee spe-
len juich ik alleen maar toe. Daar worden 
ze alleen maar beter van. Met name fysiek, 
handelingssnelheid en motorisch gaan ze 
dan stappen maken. Je ziet nu ook al een 
landelijke tendens dat damesvoetbal enorm 
in de lift zit. En dat gaat zijn vruchten afwer-
pen. Het niveau zal ook hier steeds meer 
omhoog gaan. En als er ook nog eens spon-
soren te vinden zijn gaat die ontwikkeling 
nog sneller.”

Bart Porskamp,
“de bezige bij en nieuwkomer 
in het hoofdbestuur voor 
technische zaken.”

Het is maandagavond 17 november en ik heb een afspraak staan met bovengenoemd persoon. Wat op zich al een unicum is want 
Bart is een druk baasje die bijna elke dag c.q. avond wel iets op zijn programma heeft staan. Maar voor het clubblad van de Grol en 
daarmee zijn nadere introductie wil hij graag iets van zijn spaarzame tijd vrij maken. 

Door: Ronald Buesink

Algemeen
“Ik ben een zoon van Rudie (ook wel be-
kend als ‘Brood’) en Sylvia en heb 3 zussen 
Lynn, Sandy en Carmen. Ik heb het leuk ge-
had thuis en nog steeds trouwens. Ik was 

Gall middenin het centrum van ons vesting-
stadje. Ik ben een erg actief persoon en doe 
graag iets voor de ‘Grolse gemeenschap’. In 
het dagelijkse leven werk ik voor ‘Bonsen-

Reuling’, een ondernemersadvieskantoor 
met vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen 
en Deventer en sinds kort ook in Duitsland 
(Dusseldorf). Ik ben gemeenteraadslid van 
de VVD in Oost Gelre. Sinds kort ben ik ook 
nog bestuurslid technische zaken bij onze 
voetbalvereniging. Daarnaast heb ik ook 
nog tijd om zondags een partijtje te voet-
ballen bij Grol 4. Tijd voor een vaste relatie 
zit er even niet in.” 

Werk
“Ik werk in Eibergen als ‘junior belastingad-
viseur’ en sta hier voor 28 uur in de week op 
de loonlijst. Hier heb ik ook stage gelopen 
tijdens mijn studie aan de HEAO. Ik vind het 
erg prettig om onder toezicht van een se-
nior belastingadviseur te werken. Ik bereid 
veel werk voor en hij bezoekt de klanten. 
Een ideale gelegenheid om ervaring op te 
doen en een hele goede leerschool. Advi-
seren vind ik ook veel leuker dan puur de 
boekhouding(accountancy). Ik denk dat 
je je hierin ook beter kunt onderscheiden 
van je concurrenten. Samen met je klanten 
van A tot Z een plan opstellen. Dat ze niet 
voor verrassingen komen te staan. Dus echt 
kwaliteit leveren. De klanten zijn hoofdza-
kelijk in Oost Nederland maar we hebben 
de klanten ook wel uit andere delen van 
Nederland. Tevens is de Duitsland desk erg 
in trek.”

“Daarnaast studeer ik in deeltijd aan de 
Universiteit. Ik kom van het HBO (fiscaal 
recht en economie) en volg nu een scha-
keljaar premaster(verplicht) om uiteinde-
lijk de master fiscaal recht (wetgeving) af 
te ronden. Daarvoor rij ik elke donderdag 
naar Groningen waar ik van 18.00 tot 22.00 
uur colleges volg. De vrijdag erna gebruik 
ik om te studeren. Als alles loopt zoals ik 
hoop ben ik over 2,5 jaar klaar en heb ik 
mijn felbegeerde mastertitel binnen. De 
kosten voor deze opleiding worden betaald 
door mijn werkgever. Zij streven ernaar om 
zoveel mogelijk universitair geschoold per-
soneel te hebben.”

Er werken in totaal zo’n 110 personen bij 
BonsenReuling. BonsenReuling is o.a. erg 
gespecialiseerd in grensoverschrijdende 
werkzaamheden op belastingtechnisch ge-
bied m.n. Duitsland/Nederland. Dat is nog 
een zeer complexe materie waar nog veel 
onduidelijkheden zijn en dus nog veel ter-
rein te winnen is. Vandaar nu ook die vesti-
ging in Duitsland. 

Gemeenteraadslid
“Sinds maart dit jaar ben ik beëdigd als ge-
meenteraadslid van de VVD (grootste op-
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geen lastig kind. Ik heb geen buitensporige 
dingen gedaan. Ik kom uit een warm nest 
en ben beschermd opgevoed. Ik ben 25 jaar 
jong en woon zelfstandig boven de Gall & 

“Ik vind het belangrijk dat een 

ieder zich identificeren kan 

met de politiek, jong en oud.”

Bart uitgelaten na zijn doelpunt 
in de beslissingswedstrijd 
tegen SDOUC voor promotie 
naar de 1e klasse in 2012



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

“Voor Grol 1 vind ik dat de basis de eigen 
jeugd moet zijn. Maar als er voor een be-
paalde positie geen speler aanwezig is en 
er zijn voor die positie spelers, afkomstig 
van een andere vereniging, die graag bij 
Grol 1 willen voetballen dan moet dat kun-
nen. Zonder dat daar betaling tegenover 
staat. Maar de balans moet niet doorslaan. 
Je moet wel affiniteit hebben met de club. 
Je moet je er mee kunnen identificeren. Dat 
is belangrijk. Voor de supporters en voor ie-
dereen die Grol een warm hart toedraagt. 
Als vereniging moet je een zo hoog moge-
lijk niveau nastreven en dat begint al bij de 
jongste jeugd. De Grol is al een bepaalde 
weg ingeslagen om zeer specifiek te trai-
nen. Dat is goed. Je moet nooit stilstaan als 

vereniging. Ook de voetbalsport is telkens 
in beweging. Fysiek, technisch, tactisch en 
mentaal. Hiervoor moet je de ogen niet 
sluiten. Dat Grol 1 meer in de watten wordt 
gelegd dan andere seniorenteams vind ik 
terecht. Het is toch het vlaggenschip. Ze 
zijn er erg druk mee en daar mag best wat 
tegenover staan.” 

Sport(voetbal)
“Op mijn zesde werd ik lid van de s.v. 
Grol. Voetbal werd er met de paplepel in-
gegoten. Mijn vader is een voetbaldier. Hij 
heeft jarenlang zelf gevoetbald, een ouder-
wetse, Coen Moulijn-achtige, buitenspeler. 
Hij heeft met al dat kappen en draaien het 
maximale uit zijn carrière gehaald en heel 
wat jaartjes in Grol 1 gespeeld. Daarnaast is 
hij nog steeds actief voor de Grol in diverse 
functies. Denk hierbij aan Supportersclub, 
Bestuur senioren, leider. Zelf voetbal ik re-
creatief bij Grol 4. Ik voetbal in de spits. Ik 
ben een redelijke snelle speler en heb altijd 
op redelijk amateurniveau gespeeld. Lekker 
de ruimtes opzoeken en tussen de linies 
door proberen te spelen. En wachten op die 
beslissende pass. Dat spelletje past het best 
bij me.”

“Vanaf de A-jeugd ben ik, samen met Mi-
chel Kamphuis, een aantal jaren jeugdleider 
geweest bij de Grol. Wij hebben allebei de 
trainerscursus TC3 gedaan. We zijn met 
de E-jeugd begonnen, daarna de C1 en de 
A1. Ik heb dat altijd met heel veel plezier 
gedaan. Maar door mijn werk kreeg ik an-
dere interesses. Ik begon organiseren leuk 
te vinden. Ik wilde me breder oriënteren 
en verder ontwikkelen. Dus ik zocht andere 

Ik vind het ook leuk om met vrienden een 
leuke avond te hebben. In de kroeg, een 
leuk restaurant, bij iemand thuis. Leuk 
kletsen over de dingen in het leven die er 
toe doen onder het genot van een biertje 
kwetsbaar durven op te stellen.”

“Muziek vind ik ook geweldig. Ik ben zelf 
totaal niet muzikaal maar ik luister graag 
naar muziek. Ik heb een brede muzieks-
maak, van carnavalsmuziek tot klassiek. Van 
Andre Rieu tot zwarte cross. Mijn favoriete 
instrumenten zijn piano en viool. Ik vind het 
eigenlijk best jammer dat ik het niet actief 
beoefen. Maar op dit moment nog geen tijd 
voor. Misschien ooit nog.”

Bart is een aardige en leuke gozer waar 
je niet snel ruzie mee zult krijgen. Hij 
kan enorm goed ‘lullen’ en luisteren en 
daarom zal hij zich ‘als een vis in het 
water voelen’ binnen alle functies die hij 
bekleedt. Verveling kent hij niet. Bart is 
zeer ambitieus en leergierig. En nooit te 
beroerd om ‘zijn handen uit de mouwen 
te steken’. ‘Geen woorden maar daden is 
zijn motto’. Ik bedank Bart voor zijn me-
dewerking en wens hem veel succes met 
al zijn activiteiten in de nabije en verre 
toekomst. 
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wegen. Ik heb dus voor mezelf het besluit 
genomen om te stoppen als jeugdleider. Als 
je het goed wilt doen als jeugdleider ben je 
veel tijd kwijt. Trainingsavonden, wedstrij-
den op zaterdag. En dat kon ik niet meer 
combineren met werk , studie e.d.”

“Mijn favoriete club, naast de Grol, is Fey-
enoord. Prachtige club met een geweldig 
legioen en een mooi stadion. Maar toch is 
een nieuw stadion noodzakelijk om door te 
groeien. Dat moet er gewoon komen. Sen-
timenten tellen dan niet. Feyenoord moet 
geld genereren om aan te haken bij Ajax en 
PSV De jeugdopleiding is al klasse met al 
die talenten die overal spelen. Nu is het de 
taak om ze voor Feyenoord te behouden. 
Denk dat Feyenoord met Rutten de juiste 
keuze heeft gemaakt. Hij kan jongens be-
ter maken en weet vaak de juiste snaar te 
raken. Daarnaast lijkt hij me een eerlijk per-
soon en dat is erg belangrijk voor spelers. 
Geef hem de tijd om er iets moois van te 
maken.”

Hobby’s
“Naast voetbal bij Grol 4 ben ik lid van de 
tennisclub en sportschool. Ook loop ik af en 
toe nog hard. Sporten is belangrijk voor me 
om te ontspannen. 

“Voor Grol 1 vind ik dat 

de basis de eigen jeugd 

moet zijn.”
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Achter de voordeur 
bij Tobias Adema en 
Marko Derksen
Middenvelder en leider/vlaggenist 

van Grol B3

De rubriek ‘Achter de voordeur’ gunt ons een kijkje in de keuken van mensen die het 
clubblad ontvangen, lid zijn van de voetbalfamilie en die het gewoon verdienen een 
keer in het zonnetje gezet te worden. Vandaag ga ik op fietse naar huize Adema; een 
prachtige plek net buiten Grolle en de Slinge. Tijdens het oversteken van die Groen-
losche Slinge (de officiële naam aldus Google Maps) bedenk ik me dat het bruggetje 
van een meter breed met links en rechts een paar planken ’s nachts na een avondje 
stappen nog een hele hindernis is. Maar goed, het is nu overdag en eenmaal aan de 
overkant na een bochtje naar rechts fiets ik de Adema Ranch op en dat is niet mals. 
Wat een prachtige plek! Fotograaf Gerard is ook net gearriveerd en samen gaan we 
naar binnen, waar we hartelijk worden ontvangen door de vrouw des huizes Marca. Ze 
bijt me nog even toe dat ik weer bijna op tijd ben, maar is vooral druk doende twee 
grote enthousiaste honden tot rust te manen. Over manen gesproken; het is hier een 
echt dierenparadijs, want naast de twee joekels lopen er buiten nog een paar hele 
mooie paarden…dat hoort natuurlijk ook bij een ranch en bovendien zijn vader en 
dochters Adema fanatieke ruiters. Gerard en ik nemen plaats aan de eettafel waar aan 
de andere kant Tobias en Marko strak in een zittend gelid zitten te wachten op de on-
dervraging…de voordeur is dus van Tobias en Marko was zo sportief aan te schuiven 
en wat mij betreft is het vandaag dus ook een beetje zijn voordeur. 

Door: Tim Ebbers

Tobias Adema 
Tobias is de zoon van Henk en Marca Adema 
en met 15 jaar de jongste van het gezin. Zijn 
twee oudere zussen maken het plaatje com-
pleet. Hij zit in het derde jaar HAVO op het 
Marianum. “Het gaat nu nog niet heel goed, 
maar het wordt steeds beter”, vat hij het 
schooljaar alvast even kort samen. Moeder 
is geboren in Groningen, vader in Dordrecht 
en zoonlief in Winterswijk…het kan allemaal 
en het is vooral heel goed dat ze nu met z’n 
allen alweer een hele tijd in Grolle wonen.

Voetbal en andere hobby’s
Al vanaf z’n vijfde voetbalt Tobias bij de Grol 
en dit seizoen in Gol B3. Marko kent hem 
al geruime tijd en herinnert zich dat hij zelf 
vroeger vond dat hij de beste was! B3 bevalt 
goed en het team beweegt zich de laatste 
weken zo rond en op de tiende plek. Twee 
keer in de week, op woensdag en vrijdag 
wordt er getraind door Sem Lageschaar en 
Marcel ten Barge en het is maar goed dat 
deze heren dat doen, want Grol B3 zat een 
tijdje zonder trainer en is nog steeds op zoek. 
Marko legt uit: “Marcel en Sem hebben het 
helemaal opgevangen, maar eigenlijk is er 
gewoon nog een vacature, want met name 
Marcel vult alle gaatjes op, maar het houdt 
een keer op. Dus, wij vragen mensen die 
bereid zijn dit fantastische team naar grote 
hoogte te stuwen, zich vooral te melden!”

Tobias is een aanvallende middenvelder en 
is net weer fit na een blessure. Een paar 
gekneusde ribben houden één van de spel-
bepalers van B3 al een aantal weken aan de 
kant, maar op deze zaterdag maakt hij zijn 
rentree en dat nog wel tegen Longa. 

Tobias heeft regelmatig last van spierbles-
sures en heeft ook wat problemen met de 
hoge ballen. “Die blessures is minder en ik 
heb een hekel aan koppen…dat denk ik…
weet het niet zeker, want ik doe het nooit”, 
stelt hij lachend vast. 

Bij navraag naar wat hoogtepunten uit de 
Grol carrière, komt hij na enig nadenken tot 
de conclusie dat dat toch wel de zgn. strop-
dasbokaal is, die met Grol C3 gewonnen 
werd tijdens het C en B jeugdtoernooi bij de 
Grolsche Boys in juni 2013. 

Zijn favoriete club is Arsenal en dat is natuur-
lijk best verrassend. Vooruit, hij wil ook nog 
wel een Nederlandse club noemen en dat is 
Twente. (Goeie keuze jongen! TE). Samen 
met vader Henk heeft hij onlangs de wed-
strijd Heracles – ADO Den Haag bekeken 
en binnenkort gaan ze naar FC Twente. Het 
voetbal zit er goed in!
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Tobias is naast voetballer en jeugdscheids-
rechter ook een getalenteerd drummer. Hij 
volgt zijn lessen bij Trommeltoko van Han 
Mali en kruipt een paar keer per week thuis 
achter zijn drumkit om te oefenen. Ik heb in 
de zomer nog met hem samengespeeld tij-
dens een uitvoering van Han’s leerlingen bij 
de Lange Gang en het zit helemaal goed met 
dat drummen.

Scheidrechter
Tobias is niet alleen als voetballer te vinden 
op de velden, maar ook als jeugdscheids-
rechter en dat is natuurlijk fantastisch. Sa-
men met een aantal andere Grol en Grolse 
Boys spelers heeft hij een cursus gevolgd, 
succesvol afgesloten en is in het bezit van 
het certificaat ‘KNVB pupillenscheidsrech-
ter’. Tobias: “Ik las een paar jaar geleden een 
stukje in het clubblad over Lars de Vries en 
over jeugdscheidsrechter zijn en daar was ik 
enthousiast over. Ik fluit ’s morgens iedere 
week de E en de F en wil nu ook graag de 
D gaan doen. We hebben goede begeleiding 
en dat is ook nodig, want bij de D heb je ook 
grensrechters en dat is totaal anders.” Hij 
vertelt enthousiast over het fluiten en over 
een prachtige foto van de Grol jeugdscheids-
rechters samen met de arbitrage van het In-
ternationale Marveldtoernooi. Hij is intussen 
al een paar jaar heel goed bezig en is ook al 
gewend geraakt aan dat de spelertjes af en 
toe kunnen zeuren. “Het valt best mee, maar 
soms gebeurt het en ik heb bij de F weleens 
een jongen van het veld gestuurd, maar dat 
was dan ook nodig.”  

Clubblad
Tobias leest het clubblad en heeft ook nog 
wel een paar opmerkingen. “ Er mag best 
wat meer jeugd in. Eén van de laatste keren 
viel het op dat er eigenlijk niets over de jeugd 
in stond. Verder hebben we het er met het 
team ook weleens over en we vinden dat er 
te weinig aandacht wordt besteed aan de la-
gere teams. (Dit zijn eigenlijk hele goeie tips 
en dat zetten we zeker op onze agenda! TE)

Toekomst
Wat hij precies wil gaan doen, weet Tobias 
nog niet, maar hij gaat op de HAVO kiezen 
voor een pakket, dat gericht is op de eco-
nomie en de maatschappij. De lichte twijfel 
die er nog is, is aldus Marko eenvoudig weg 
te nemen: “Anders blijf je een jaartje zitten, 
dan kun je er nog even over nadenken.” To-
bias kan de tip wel waarderen, maar gaat dat 
toch niet doen en dat lijkt me ook een hele 
goeie. In ieder geval ziet hij het wel zitten 
om later de handel in te gaan en een functie 
als directeur lijkt hem ook wel wat. Dat zijn 
mooie ambities!

Tobias over Marko
Marko doet het goed, aldus Tobias en naast 
leider, vlagt hij meestal ook. Dat laatste doet 
hij dan wel weer iets te eerlijk volgens een 
aantal B3-teamleden. 

Marko Derksen
Voordat Marko iets vertelt over zichzelf, ver-
baast hij zich enigszins over het feit dat hij 
hier zit en niet één of twee B3-medespelers. 
Het vermoeden overheerst dat de jongens 
zich óf aan het voorbereiden zijn op de wed-
strijd tegen Longa, óf nog gewoon in bed lig-
gen. “Dat weten we niet, maar gisteren was 
er een Teenage Party bij City Lido en ik zag 
op de B3-app nog een paar berichtjes van 2 
uur afgelopen nacht, dus zou zomaar kunnen 
dat ze nog aan het bijkomen zijn.”

Marko is 44 jaar, is een geboren en getogen 
Grollenaar, woont samen met zijn vrouw 
Erica, heeft twee zonen; Irben en Eldin. De 
jongste – Irben – voetbalt ook in B3 en de 
combinatie vader-leider is dan natuurlijk 
prachtig. Zijn eigen voetbalcarrière mag ei-
genlijk geen naam hebben…in de jeugd 
ooit een balletje getrapt meent hij zich te 
herinneren...hij heeft waarschijnlijk zijn ta-
lent doorgegeven aan zijn zoon... “Hij passt 
trouwens nog weleens een balletje tijdens 
het warmlopen en dat gaat best goed”, vult 
Tobias aan en steekt daarmee toch nog even 
fijn een hart onder de riem van zijn leider.

Werk
Marko werkt drie dagen in de week bij de 
gemeente Oost Gelre op de afdeling Bur-
gerzaken en de andere twee dagen is hij op 
projectbasis werkzaam bij andere gemeen-
tes, onlangs nog een tijd in Hardinxveld-
Giessendam. 

“Het is bij Burgerzaken vooral mensenwerk 
en dat maakt het heel leuk. We hebben hier 
in onze gemeente een aantal fte moeten in-
leveren en doen hetzelfde werk met minder 
mensen. Ik mag het team aansturen en het 
gaat gewoon goed.”

Grol en Vitesse
Naast jeugdleider is hij van 2008 t/m 2012 
lid geweest van het jeugdbestuur, dus weet 
wat er allemaal komt kijken bij het draaiende 
houden en blijven inspireren van een grote 
jeugdafdeling. Marko: “Het is echt mooi om 
te doen, maar na vier jaar was het goed ge-
weest.” Nu kan hij zich dus volledig richten 
op het leiderschap van B3 en is ook best te-
vreden met plek 10 op dit moment. “Het be-
gin van iedere wedstrijd is eigenlijk altijd best 
goed. We krijgen veel kansen, maar hebben 
moeite om ze af te maken. En als je ze zelf 

niet maakt, vallen ze aan de andere kant. In 
de tweede helft knakt er meestal iets, laten 
ze de kopjes hangen en wordt het vaak nog 
een heel lastig laatste kwartier…waarschijn-
lijk missen we toch een soort Messi.”

Naast Grol heeft Marko zijn liefde verklaard 
aan Vitesse en dat al sinds een jaar of 20. 
“Ik heb zelf ooit vanwege mijn studie in Arn-
hem gewoond er daar is het ontstaan”, legt 
hij uit. “Mijn broer Olaf woont al lange tijd 
in Haarlem en ook hij is fan van Vitesse. We 
ontmoeten elkaar dus altijd bij de thuiswed-
strijden en sinds een aantal jaren gaan mijn 
vader Joop en zoon Irben ook mee en dat 
is natuurlijk heel mooi. We pakken ook wel-
eens een uitwedstrijd en zijn zo ook al eens 
naar de Europese trip van Vitesse naar Bul-
garije geweest. Naast gezelligheid en voetbal 
kijken hebben we ook succes met het winnen 
van prijzen. Eerst won ik een mountainbike 
en de eerstvolgende wedstrijd mijn broer.” 

Clubblad
“Ik vind het clubblad erg goed, maar sluit 
me ook aan bij de opmerking van Tobias. 
De aandacht moet een beetje evenredig 
verdeeld worden en de lagere teams horen 
zeker aan bod te komen, zij geven tenslotte 
ook bestaansrecht aan de selectie elftallen. 
Eigenlijk heeft iedereen recht op evenveel 
aandacht. Ik vind de tekkels ook altijd erg 
leuk. Ze hebben vaak een hoog daar-moet-
je-bij-zijn-geweest-gehalte, maar ik hoor het 
de personen in kwestie vaak zo zeggen en 
dat is mooi.”

Marko sluit af met een voorbeschou-
wing op de wedstrijd tegen Longa van 
vanmiddag en heeft er best vertrouwen 
in. “Als de eerste ballen erin gaan, wil 
ik het nog wel eens zien!?”. Of het door 
Tobias komt...of door Marko…of door 
het gesprek, weet ik niet, maar een blik 
op de site van de Grol een paar uur la-
ter leert dat Grol B3 gewonnen heeft van 
Longa B3 en ook nog met hele mooie cij-
fers, of zoals Marko het later samenvat: 
“We hebben een glorieuze en klinkende 
4 – 1 overwinning bijgeschreven en zijn 
gestegen naar de 9de plaats.” Het was 
een leuk gesprek met twee sympathieke 
mannen en we zijn blij dat we even ach-
ter de voordeur hebben kunnen kijken!
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Lian Bragt:  ik wens dat alle zieke mensen snel beter worden

Sue Nijenhuis:  mijn wens is dat Isa Harbers weer beter wordt

Fleur klein Gunnewiek:  vrede over de hele wereld, dat is mijn wens

Meike te Lintelo:  Isa Harbers weer helemaal gezond, dat is mijn wens

Dafne van Alst:  een hele fijne kerst en voor ons team veel overwinningen, maar vooral veel lol

Chanine van Alst:  gezellige dagen en graag een overwinning op Longa

Lotte te Bogt:  ik heb eigenlijk niets meer wensen

Frida Broshuis:  ik wens dat de wereld weer schoon wordt

Naomi Nijenhuis:  ik wens dat kanker niet meer bestaat

Fleur Everink:  geluk in grote en kleine dingen maar vooral met elkaar

Nikki Kamphuis:  heel veel beterschap voor Isa Harbers

Jillian Luttikholt:  ik wens dat mijn vader beter wordt want hij heeft al 9 jaar een longziekte

Britt Tuinte:  allemaal hele fijne feestdagen

Brit klein Avink:  veel plezier met kerst en oudjaar

Kerstwensen meiden E2



Tekkels
• Hennie Schovers tegen Tim Peters: “Dee 

zaak van jullie, LOCO, mot lopen as ne trein 

of neet dan.” “Boven verwachting,” zegt 

Tim, waarop Willem te Kolsté zegt: “Dat kan 

ok neet anders want elk half uur kump d’r 

ene veurbi-j.”

• Als er iemand is die nog op zoek is naar de 

cd van The Brreatz. Jan van Groesen ging 

met liefst 21 stuks naar huis. Mag je er vast 

wel een keer eentje lenen. Presentator Pa-

trick Pos was er tijdens de verloting ten bate 

van de Voedselbank nogal scheutig mee.

• In de bestuurskamer vertelt Marco Frank 

dat er een eendaags toernooi is georgani-

seerd op Den Elshof met teams onder 10 jaar 

van een aantal betaald voetbalorganisaties 

met s.v. Grol en Trias.  De aanleiding was dat 

PSV onder 10 een weekend verbleef op Mar-

veld Recreatie. Hans Scheinck is verbaasd 

over deze zeer jonge leeftijdscategorie – 

E-teams – bij verenigingen uit het betaald 

voetbal. “Zijn er ook al prenatale teams bij 

die profverenigingen?,“ vraagt hij half seri-

eus. “Jazeker,” antwoordt Marco: “Die spe-

len in de embryo-competitie.”

• Betsie en Hennie Schovers zitten na de zo-

veelste training van het G-team van hun 

kleinzoon Jasper in de kantine als het ge-

sprek ineens over verkouden zijn en worden 

gaat. Sam de Vries, die daar de bewuste 

avond werkt, mengt zich ook in dat gesprek 

en dat blijkt nu groot nieuws opgeleverd te 

hebben. Niet alleen voor Grol maar zeker 

ook voor de Familie de Vries. Sam: “Ik ben 

ook verkouden geweest en had het gevoel in 

mijn hoofd van een soort hersengroei.” Hen-

nie Schovers ad rem: “Nu maar hopen dat 

de mannen bij die familie eveneens een keer 

verkouden worden.”

• De twee dochters van oud eerste elftalspeler 

van Grol, Paul Overkemping, komen na een 

tweede volleybalnederlaag in èèn weekend, 

nogal teleurgesteld het sportcafè binnen ge-

lopen. Er werd hen gevraagd: ”Goh hoe kan 

dat nou, die meiden zijn toch allemaal vèèl 

kleiner dan jullie.” Antwoord: ”Joa moar dee 

hebt nog gin èèn van allen kindere ehad.”
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Sinterklaas 
wie kent hem niet...



Aan de rand van De Bempte, daar waar 
ooit het openlucht zwembad van Groenlo 
was gevestigd, woont de familie Warnar. 
Henrik en Jacqueline Warnar zijn opge-
groeid in Culemborg en via Emmen, waar 
ze vier jaar hebben gewoond, op Konin-
ginnedag 1994 in Groenlo neergestreken. 
Hendrik verdiende zijn geld bij Inter-
wand; het bedrijf ging onlangs ter ziele 
en sindsdien probeert Warnar als zelf-
standig akoesticus opdrachten binnen 
te halen. Hendrik en Jacqueline hebben 
drie kinderen: Vincent (23), Mathijs (21) 
en Jasper (18). Alleen Mathijs voetbalt bij 
s.v. Grol. Op zondag 2 juni 2013 maakte 
Mathijs de verlossende treffer in het 
barrageduel tegen SDOUC om promotie 
naar de eerste klasse. De naam Warnar is 
sindsdien onlosmakelijk verbonden met 
de rijke historie van s.v. Grol. In dit ver-
haal een doorkijkje in de voetbalbeleving 
van Mathijs en zijn familieleden. 

Door: Rik Gockel

Op bezoek bij de familie Warnar 
en op zoek naar het verhaal 
achter Mathijs
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niveau 4 heb gevolgd. Deze opleiding heb ik 
in 2013 met een diploma afgerond.” Mathijs 
is daarna begonnen aan de lerarenopleiding 
maar door een complexe armoperatie (slijm-
vlies los van het bot) moest hij deze oplei-
ding staken. “Ik kon een aantal praktische 
handelingen gewoon niet meer uitvoeren. Ik 
kon geen zin op het bord krijgen.” Mathijs 
is sindsdien dagelijks te zien bij Multimate, 
waar veel voetballiefhebbers hem tegenko-
men. Hij is daar een manusje van alles. Doet 
kassawerk, bezorgingen en geeft advies in de 
winkel. Als zijn armkwetsuur hersteld is, gaat 
hij zijn opleiding weer oppakken. Hendrik: 
“Of ik ga samen met Mathijs verder in de 
wereld van geluiddemping, duurzaamheid 
en verbeteren van akoestiek in gebouwen. 
We zijn laatst in een school geweest in Lei-
den en hebben drie klaslokalen aangepakt 
met een verbluffend resultaat.”

Bijzondere voetballer
Ondanks zijn talent is Mathijs nooit een 
vaste waarde geworden in de hoofdmacht. 
Hij staat bij s.v. Grol bekend als een ‘bijzon-
dere jongen’. Mathijs is gek op het spelletje, 
maar heeft maling aan alle verplichtingen en 
randverschijnselen er rondom heen. Mathijs: 
“Ik heb niets met voetbal. Ik kijk het nooit 
op televisie en ik volg het voor de rest ook 
niet. De stand op de ranglijst, de tegenstan-
der tegen wie we moeten. Het zal allemaal 

wel. Ik vind het leuk om te doen, dat wel ja.” 
Voor trainers af en toe dus een lastig object. 
Vincent: “Ik heb veel meer inzet en passie 
dan Mathijs. Ik kan echt slecht tegen een ne-
derlaag. Mathijs niet, die is dat één minuut 
na de wedstrijd alweer vergeten.” Ook moe-
der Jacqueline heeft er wel een mening over: 
“Mathijs is heel inventief en creatief. Maar 
hij kan ook dingen voor zich uitschuiven en 
te laat komen op afspraken. Daar moet je 
mee om kunnen gaan. Quint Kristen komt 
hier zondagochtend een broodje eten en dan 
gaan ze samen naar het voetbalveld. Daar 
wordt Mathijs wel door aangemoedigd.” Va-
der Hendrik tenslotte: “Mathijs is een beetje 
George Best in het klein. Altijd laat thuis en 
slecht voorbereid. Maar ook een voetballer 
waarvoor je op de banken gaat staan. Grillig, 
altijd in staat om onverwachts iets bijzonders 
te doen. Ik hoop wel dat het met Mathijs be-
ter afloopt. Haha!”

Brokkenpiloot
Als de temperatuur wat daalt zien we Ma-
thijs met handschoentjes op het veld. Ma-
thijs: “Ik heb de schijn dan natuurlijk tegen 

en mensen hebben dan snel een negatief 
oordeel. Het verhaal is dat ik met een skate-
board hard ben gevallen op de Lichtenvoor-
dseweg. Ik heb echt pech gehad en in mijn 
hand zijn vier pezen doorgesneden. Er zijn al 
tien operaties uitgevoerd en ik heb bij koud 
weer nog steeds pijn in mijn hand, vandaar 
die handschoenen”. In combinatie met de 
kwetsuren aan zijn arm is Mathijs af en toe 
dus wel wat beperkt. Mathijs: “Maar bang 
ben ik niet. Toen vorig jaar onze keeper in 
een wedstrijd met een rode kaart moest ver-
trekken, ben ik op de goal gaan staan en heb 
alle ballen eruit geranseld.” Volgens vader en 
moeder is dat typisch Mathijs. De grenzen 
opzoeken, de uitdaging aangaan en niet bij 
alles lang nadenken. Dan ga je ook wel eens 
op je bek. 

Slappe helden
Mathijs maakt onderdeel uit van de vrien-
dengroep ‘Slappe helden’. Hij viert er Car-
naval mee, gaat met ze op vakantie en drinkt 
er biertjes mee in de kroeg. Momenteel is hij 
druk met de voorbereidingen om een carna-
valswagen te maken. Mathijs: “We hebben 
vorige week vergadering gehad. Er zitten 
veel jongens in de groep met linker handen. 
Samen met Ivo te Brake en Ramon Lande-
wers ben ik één van de kartrekkers. Mijn cre-
ativiteit komt dan goed van pas.” Jacqueline 
en Hendrik zijn zelf niet opgevoed met car-
naval, maar ze vinden het geweldig dat hun 
jongens er zo veel plezier aan beleven. 

Naast wagens bouwen is ook de dartsport 
een fijne afleiding. Vincent doet dit zelfs in 
competitieverband en heeft Mathijs er mee 
aangestoken. Vincent: “Het vervelende van 
Mathijs is dat hij er direct goed in is”. Mathijs 

gaat regelmatig met zijn vrienden naar café 
de Brouwerij om daar te darten. Hij is niet 
het figuur die de gezelligheid ver weg zoekt. 
Natuurlijk wel als in de zomermaanden de 
vakantie voor deur staat. Dan trekt hij er met 
zijn vrienden op uit. Mathijs: “Op vakantie 
leef ik totaal anders dan thuis. 

Ik ga dan vroeg uit bed en maak voor ieder-
een een ontbijtje. Eigenlijk stel ik me dan 
heel sociaal op. Ik kan goed tegen weinig 
slaap. Drie à vier uurtjes per nacht is voor 
mij voldoende.”

Ambities 
Mathijs leeft van dag tot dag. Ver vooruit 
kijken doet hij niet. Hij is nog single en wil 
zich niet binden. Mathijs: “Ooit wil ik in een 
grote stad wonen. We hebben met ons ge-
zin al vaak een stedentrip gedaan en hebben 
daardoor veel grote steden gezien. Berlijn lijkt 
me wel wat. Die stad heeft de meeste indruk 
op mij gemaakt. Ik wil straks met volwassen 
ogen nog eens terug en kijken of ik daar mijn 
creativiteit kwijt kan.” Vooralsnog is Mathijs 
nog thuis woonachtig en momenteel weer 
speler van Grol 1. De familie Warnar is over-
tuigd dat Mathijs een meerwaarde is voor ie-
der team. Vincent dicht hem zelfs nog kansen 
toe in het betaald voetbal. Feit is dat Mathijs 
in staat is om buitengewone dingen te doen. 
In hoeverre hem dat verder brengt bij s.v. 
Grol en maatschappelijk dat zal de toekomst 
uitwijzen. Met het nodige lef nieuwe kansen 
pakken zit in zijn genen en zijn vader, moeder 
en broers zullen hem tijdens deze ontdek-
kingstocht niet in de weg staan. 

“Ik heb geen visie op voetbal; 
voetbal interesseert me niets” 

“Mathijs is een beetje 
George Best in het klein” 

Sport
Henrik Warnar is calvinistisch opgevoed. In 
1994 meldt hij zich daarom aan bij Grolse 
Boys. Hij voetbalt er jarenlang in het eerste 
en wordt bestuurslid. Zijn zonen gaan ook 
voetballen en al snel blijkt dat Mathijs het 
meest talentvol is. Vincent is naast scheids-
rechter ook keeper in het tweede elftal van 
Grolse Boys en Jasper voetbalde in de B4 en 
A3 en is een aardige judoka. Jacqueline gaat 
zelf regelmatig naar de sportschool. Jacque-
line: “Ik ben van high intensity. Ik doe body 
attack en step. Twee keer een half uur achter 
elkaar en dat is enorm pittig. De gemiddelde 
voetballer heeft hier de conditie niet voor.” 
Hendrik Warnar voetbalt in het 45+ team 
van Grolse Boys. Hij doet dat met veel fana-
tisme en overgave. Hendrik: “Maar ook de 

derde helft is belangrijk. Bij de Boys hadden 
we laatst een volkszanger uitgenodigd. Een 
zekere Chiel te Hennepe. De ‘voetbaloudjes’ 
stonden te dansen op de tafels en stoelen. 
Wat een feest!”

Elektrotechnische interesse
De jongens van Warnar leerden lezen en 
schrijven op de Hoeksteen en Mathijs wist 
op jonge leeftijd al dat hij elektricien wilde 
worden. Na de Hoeksteen heeft hij een 
speciaal onderwijsprogramma gevolgd in Ei-
bergen. Mathijs: “Ik ben dyslectisch en in Ei-
bergen op het Assink was daar speciale aan-
dacht voor. Vandaar. Na vier jaar Eibergen 
ben ik doorgestroomd naar het Graafschap 
college waar ik het middenkader enginering 

Vincent Warnar

Mathijs Warnar

Henrik Warnar
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Ik ben multireligieus opgevoed. Mijn voorou-
ders zijn deel rooms-katholiek, deels protes-
tant, deels joods en deels moslim. Op fami-
liefeestjes is het altijd een bonte mengeling 
van dames en zowel besneden als onbesne-
den heren. Dat laatste weet ik van het dou-
chen na het jaarlijkse familievoetbaltoernooi. 
Maar met al die variatie in de familie hield 
mijn oma de boel altijd goed bij mekaar. Elk 
jaar vertelde ze ons kleinkinderen onder de 
kerstboom haar versie van het kerstverhaal.
Op 1e Kerstdag hoorden wij hoe het echt 
was gegaan. Tenslotte was ze al zo oud dat 
ze nog mensen had gekend die er toen echt 
bij waren geweest. Wij hingen met alle klein-
kinderen aan haar lippen. Zelf hing ze dan al 
vanaf half december met haar eigen lippen 
aan de glühwein, vandaar misschien dat het 
verhaal elk jaar iets anders was. Maar meest-
al ging het toch ongeveer zo …

“Lang, lang geleden was Maria zwanger 
geraakt. Onbevlekt ontvangen, zei ze tegen 
de buurt. Toevallig in de nacht van zaterdag 
op zondag tijdens de klassieke Zwarte Cross. 
In het weiland en geen drogist in de buurt. 
Maar wat had die kunnen doen?

Een aantal maanden daarna kwam er in de 
hele Achterhoek een volkstelling. Iedereen 
moest zich melden in de plaats waar hij (of 
zij) geboren was. Maria en haar geregistreerd 
partner Jozef woonden al jaren in Grolle (zo 
heette Groenlo vroeger, en niet Grol), maar 
beiden waren geboren in Lichtenvoorde, dus 
trokken ze tegen het einde van december 
daar naar toe. In het donker, want timmer-
man Jozef moest overdag gewoon werken, 
als timmerende ZZP-er met zwangere vrouw 
kon hij ieder uurtje-factuurtje gebruiken.

De weg van Grolle naar Lichtenvoorde 
was toen nog een zandweg, doorsneden 
door de spoorlijn bij Lievelde, waar toen na-

tuurlijk alleen nog maar stoomtreinen over-
heen gingen. Het was een stille nacht, alleen 
een drankkeet in de verte, in de buurt van 
Eefsele, gaf nogal lawaai.
Maria vroeg Jozef: “Lichtenvoorde, is dat 
nou links van Varsseveld of rechts van Vars-
seveld?”
Jozef lachte: “Vrouwen en ruimtelijk inzicht, 
die horen niet bij mekaar. Volg mij nu maar.”
Maria liep netjes 11 passen achter Jozef, zoals 
dat toen ging. Ze had toch wel groot respect 
voor haar timmerende man, die er nooit 
moeilijk over had gedaan dat ze tijdens de 
Zwarte Cross onbevlekt was ontvangen.
Bijna in Lievelde aangekomen werd Maria 
erg moe en dorstig, ze was tenslotte zeer 
zwanger. Gelukkig had Jozef zijn zelfgemaak-
te toverdrank bij zich, een soort gerstdrank 
met schuim, en hij gaf Maria een paar slok-
ken. Je moet niet vergeten dat er toen nog 
weinig bekend was over de gevolgen van al-
cohol voor het ongeboren kind. Er was nog 
geen gezondheidscentrum, iedereen ging 
toen nog naar Bobby Aldenkamp.
Jozef had, handige klusser als hij was, een 
soort beugel op de karaf toverdrank gemaakt 
zodat die weer afgesloten kon worden. Hij 
noemde het liefkozend zijn knalpot, naar zijn 
opvliegende lesbische zus, die in dit verhaal 
verder niet voorkomt.
In Lievelde pauzeerden Jozef en Maria bij 
Reijrink. Dat was toen een familiebedrijf 
waar geen woord Spaans werd gepraat. En 
daarna volgden de laatste mijlen (de kilome-
ters bestonden toen nog niet) naar Lichten-
voorde. Het was nu zo laat geworden dat 
ze een slaapplaats zochten voor de nacht, 
bovendien werd Maria met de minuut ho-
ger zwanger. Ze kwamen aan in het keidorp, 
en gingen naar de arena waar ook altijd de 
gladiatorenderby’s tussen Grolle en Lichten-
voorde werden uitgevochten. Het heette De 
Treffer, maar Jozef en Maria hadden het niet 
getroffen. Er was maar één kassa open en 
toen ze eindelijk aan de beurt waren kregen 
ze te horen dat alle veldbedden bezet waren. 
In verband met de volkstelling was het hart-
stikke druk in het dorp, je zou denken dat er 
bloemencorso was. Maar dat bestond toen 
nog niet.
Maria en Jozef trokken verder door Lichten-
voorde om ergens anders een slaapplaats te 
vinden. Ze hadden echt behoefte aan wat 
lichamelijke ontspanning na gedane arbeid. 
Vlakbij De Treffer zagen ze een legionair bezig 
met het bekeuren van fout geparkeerde ossen 
en ezels. Het waren er maar een paar, hoewel 

de dorpsomroeper daarna riep dat het om 
heel veel bonnen ging. Later zei hij weer dat 
hij dat niet had gezegd, maar dat zijn roeptoe-
ter een slechte geluidskwaliteit had.

Uiteindelijk vonden Maria en Jozef een verla-
ten stal, tussen Lichtenvoorde en Vragender. 
Niks te vroeg, want Maria stond nu echt op 
het punt van bevallen. De weeën waren al 
flink aan de gang. Jozef vond dat eigenlijk 
nogal vreemd, want de Zwarte Cross was 
op dat moment nog geen halfjaar geleden. 
“Weet je zeker dat je niet al eerder onbe-
vlekt bent ontvangen?” vroeg hij. “Tijdens 
het Grolse carnaval of zo, dat is 9 maanden 
geleden, dat zou logischer zijn.”
“Nee,” zei Maria, “echt niet.” Maar op dat 
moment dacht ze toch even terug aan die 
man met die steek en die woest zwaaiende 
scepter.
Ze namen hun intrek in de stal. Gelukkig 
stond er een voederbak, die kon mooi als 
bedje dienstdoen als de baby er zo was. 
Het was geen Gunnewijk-kwaliteit, maar het 
moest nu maar even zo.
In de stal stonden ook een os en een ezel. 
Die waren ontsnapt uit de Grolse Weiden, en 
om geen bon te riskeren hadden ze zichzelf 
maar geparkeerd in deze stal. En hier zou be-
waker Bennie Tank ze ook niet zoeken.
Net na middernacht begon de bevalling. 
Het was niet makkelijk, maar gelukkig had 
Jozef timmermanshandjes en een timmer-
mansoog en kon Maria erg goed persen en 
lucht richten. Dat kwam omdat ze al jaren 
klarinet speelde met haar jeugdvriendin 
Antje Roerdink.
Om twee uur kwam het kindje ter wereld. 
Jozef was zielsgelukkig – ook al was het ei-
genlijk niet van hem - en Maria ook. Ze was 
wel doodop, ze voelde zich alsof ze zojuist 
drie keer achter elkaar de Beltrumse survi-
valrun had afgelegd. Maar die was pas over 
anderhalve week, op de eerste zondag na 
Oud en Nieuw.

Even verderop, in de buurt van Zieuwent, 
sliepen een aantal herders – allemaal broers 
– met hun schapen in het veld. Plotseling 
werden ze wakker door een aantal zingende 
engelen: Gabriël, Rafaël en Stefan. Die zin-
gende engelen werden ook nog eens be-
geleid door een compleet dweilorkest met 
vleugels. De herders mopperden een beetje 
door al dat lawaai midden in de nacht: “Wat 
moet dat dweilorkest hier, het is Kerstmis, 
geen Hemelvaart.”

De engelen vertelden hun dat de redder 
van de mensheid was geboren, in een stal 
in Lichtenvoorde. En dat wilden die herders 
toch wel even zien. Ze lieten hun schapen in 
het veld achter - toen kon je ook in Zieuwent 
schapen nog rustig veilig alleen laten - en 
trokken naar Lichtenvoorde.

Tegen de morgen van de 1e Kerstdag kwa-
men ze aan bij de stal waar Jozef en Maria en 
hun kindje waren. De herders keken vol be-
wondering naar de prachtige baby. “Jezus,” 

zei er een, “dat is d’r een voor de hoofdklas-
se. Die wordt nog eens pupil van de week. 
Die gaat scoren, daar doet zelfs de keeper 
van Grol niks meer aan.”

Verder weg, helemaal in het Oosten in 
de buurt van Oeding, zagen drie wijzen een 
ster aan de hemel verschijnen. Ze wisten wat 
dat betekende. Het moest wel een ster zijn, 
want de laserkanonnen van City Lido waren 
er toen nog niet. Dat heette trouwens toen 
ook nog het Parochiehuis.

De drie wijzen volgden de ster en twee van 
hen kochten onderweg wat cadeaus voor 
de kleine. In Winterswijk want daar had je 
toch de meeste keuze, bovendien sprak het 
winkelpersoneel daar goed Duits, en op 1e 
Kerstdag waren daar de winkels open, om-
dat 2e Kerstdag nog niet bestond. De derde 
wijze had al een cadeau, gewonnen bij de 
fancy fair in de Grolkantine.
Op de middag van 1e Kerstdag kwamen ook 
de drie wijzen, op hun kamelen, aan bij de 
Lichtenvoordse stal. Daar was het inmiddels 
een drukte van jewelste. De herders waren 
er nog. Inmiddels behoorlijk dronken, door 
de gersttoverdrank van Jozef. Alleen herder 
Bob was nog nuchter. Op de oude buizenra-
dio klonk de Top 2000.

Ook waren er allemaal tenten opgezet rond 
de stal. De Slag om Grolle was er neerge-
streken met een oefenkampement. Ze wa-
ren ruim op tijd, want Frederik Hendrik zou 
nog eeuwen op zich laten wachten. De baas 
van het kampement, Erik Mentink, had voor 
Jozef en Maria een mooi vestingstadpakket 
en voor de kleine een zakje met ballonnen 
meegenomen.
Toen daar ook nog de cadeaus van de drie 
wijzen bijkwamen was de provisorisch opge-
zette pop-up cadeautafel al gauw helemaal 
vol. Al met al werd het een gezellig kerst-
weekend. En ze leefden allemaal nog door, 
de een wat langer en gelukkiger dan de an-
der …”

Op dit punt hield mijn oma altijd op. Ze viel 
dan gelukzalig en aangeschoten in slaap. Ze 
snurkte op de melodie van Gloria in Excel-
sis Deo, met flarden van Groenlose Jongens 
er doorheen. Op Oudejaarsdag werd ze dan 
weer wakker van het carbidschieten.
Inmiddels is ze al jaren overleden. Niet aan 
het kruis, zoals haar grote voorbeeld. Bij haar 
zat het probleem iets hoger: een niersteen 
zo groot als de Lichtenvoordse kei. Maar 
ze heeft niet geleden, ook buiten het glüh-
weinseizoen was er altijd wel een pijnstiller 
voorhanden, zoals de gersttoverdrank met 
beugelsluiting die Jozef ooit bedacht had.

Ze zou erg trots op mij zijn, dat ik nu een 
regelmatige baan heb bij de krant, en af en 
toe overuren maak voor een clubblad. Ik 
wens iedereen prettige dagen en een mooi 
nieuw jaar.

Namens wijlen opoe , Frank Zand.

Het echte kerstverhaal van opoe Zand
Kerst is een periode van bezinning en 
romantiek. Wie kan dit beter dan Frank 
Zand in een pakkend kerstverhaal weer-
geven dan Frank Zand. Wekelijks kunt u 
zijn bijdragen lezen in de Groenlose Gids/
ELNA. Frank is op en top monogaam, 
maar hij wil toch voor een keer een uit-
sapje maken, bij hoge uitzondering. We 
zijn Weevers en Frank zeer erkentelijk. 
Hieronder de stichtelijke woorden van 
Frank. Ook dank aan Myra Breukers 
voor de illustratie.

Illustratie Myra Breukers



De bevlogenheid van Van Gaal, het ui-
terlijk van Picasso en de hartelijkheid 
van wijlen Antoon Frank: de aimabele 
vijftigjarige Irakees-Nederlandse Somo 
heeft een indrukwekkende voetbalcarri-
ère achter zich liggen. Sinds dit seizoen is 
hij weer trainer bij s.v. Grol. Een verhaal 
over voetbalfanatisme, geloof en ambi-
ties.
Door: Dirk Naaijkens

Een paar maanden voordat de vierdaagse 
raketaanvallen op Irak in 1998 door de Ver-
enigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, 
beter bekend als ‘Operatie Desert Fox’, van 
start gingen, ontvluchtte hij zijn door oorlog 
verscheurde land. Hij verruilde het zanderige, 
hete Midden-Oosten voor het druilerige Ne-
derland, een leven daar bood namelijk weinig 
toekomst: “De onzekerheid was te groot; po-
litiek en financieel gezien. Het was een moei-

Grol 3-trainer Andreas Somo:

“Diploma’s zeggen niets 
over je kwaliteit als trainer.”

raakte; ik kreeg problemen met mijn knie. Ik 
heb het nog wel geprobeerd daarna, maar 
het ging niet meer. Toen ben ik een opleiding 
gaan doen om trainer te worden, want mijn 
hart ligt toch echt binnen het voetbal.” 

Opleiding tot trainer
“In Bagdad heb ik hiervoor een veertiendaag-
se cursus gevolgd, dat was intensief. Wat 
hier via de KNVB in meerdere maanden ge-
beurt, vindt daar plaats in twee weken. Het 
bestond uit een combinatie van theorie en 
praktijk, waar we beoordeeld werden door 
een Iraanse afgevaardigde van de WAFF 
(West Asian Football Federation: regionale 
tak van de Aziatische voetbalbond, dat weer 
onderdeel uitmaakt van de FIFA, red.). Hier 
heb ik een diploma gehaald waardoor ik na-
tionale teams mag trainen. Ik zou het eerste 
van Jordanië kunnen gaan trainen, maar di-
ploma’s zijn daar minder van betekenis dan 
in Nederland. Het gaat er daar om dat je 
ze kennen. Ik krijg nog veel aanbiedingen 
van clubs uit Irak, grote clubs als Duhok SC. 

Huis.v.esting en goed salaris wordt daar 
voor mij geregeld, maar je zit dan in een on-
zekere positie, ook doordat veel clubs finan-
ciële problemen hebben. Diploma’s zeggen 
mij niet veel: voetbal leer je tenslotte op 
het veld, niet in boeken. Je kunt een slechte 
trainer zijn mét een diploma en een goede 
trainer zonder. Het zegt niets over je kwali-
teit als trainer.”
Ondanks de jaren als voetballer en trai-
ner op hoog niveau is hij vandaag de dag 
niet meer in stadions te vinden. Hij laat 
een stilte vallen. “Ik word emotioneel als 
ik daar ben. Het doet me pijn: ik was ooit 
één van die spelers, maar nu zijn de rollen 
omgedraaid. Er is veel veranderd sinds die 
tijd. Een paar jaar geleden ben ik een keer 
bij De Graafschap wezen kijken, maar dat 
was te confronterend. Dat was de laatste 
keer.” Het contrast met zijn vroegere leven 
is groot: sociaal, cultureel maar ook in reli-
gieus opzicht. 

Contrast met Irak
“Geloof speelt een grote rol waar ik van-
daan kom. Daar wordt jou gevraagd of je 
christen bent of moslim.” Somo behoorde 
tot de christelijke minderheid in het land. 
Slechts drie procent is christelijk, ruim zes-
ennegentig procent islamitisch. “Mijn vader 
was dominee in de kerk, hij hechtte dus 
veel waarde aan het geloof. Ik minder, voor 
mij is het niet heel belangrijk. Net als in 
Nederland, hier maakt het weinig uit welk 

geloof je hebt: moslim, christelijk, joods, 
het doet er niet toe.” Een ander verschil 
is het belang van diploma’s. “Hier heb je 
overal een diploma voor nodig. Ik zou graag 
B1 trainen, maar dat mag niet. Ik vind het 
leuk bij Grol, maar ik wil méér doen bij de 
jeugd, dan moet ik wel de kans krijgen. 
Mijn diploma’s uit Irak zijn hier niet geldig. 
Toen ik in Nederland kwam, moest ik alle 
documenten en diploma’s die ik had aan 
de immigratie- en naturalisatiedienst over-
handigen. Zij onderzochten deze en con-
cludeerden dat ze origineel zijn. Maar het 
is moeilijk het jeugdbestuur te overtuigen. 
Ik heb foto’s laten zien van elftallen die ik 
getraind heb en heb gezegd: ‘Bel de clubs 
maar op!’, maar ik krijg helaas geen kans. 
Ik heb zo veel ervaring; heb op hoog niveau 
getraind én gespeeld. Dit is jammer, maar 
het bestuur beslist.”

Die ervaring van Somo komt tot uiting in 
een lange lijst van clubs die hij als trainer 
gediend heeft. Reeds in 2005 was hij trai-
ner van Grol 2, maar onder meer ook VV 
Vorden, FC Eibergen, V.V. Reünie heeft hij 
onder zijn hoede gehad. 

lijke beslissing: ik heb mijn vrouw daar achter 
moeten laten, maar ik had eenvoudigweg 
geen keuze”. Met een omweg is hij zo’n vijf-
tien jaar geleden in Nederland terecht geko-
men, waarna hij via Zeeland in de Achterhoek 
beland is. Het was geen gemakkelijke start. 

Diepgeworteld voetbalfanatisme 
“De eerste jaren sprak ik geen woord Ne-
derlands. Ik heb in die tijd alleen maar ge-
voetbald, in het voetbal begrijpen de mensen 
elkaar.” Je zou kunnen zeggen dat voetbal de 
enige échte wereldtaal is. Inmiddels heeft hij 
die andere taal, Nederlands, aardig onder de 
knie, zij het met een zwaar accent. “Eén van 
de weinige dingen die ik kende uit Nederland 
was Ajax, enorm bekend bij ons in Irak! Na-
men als Cruijff en Van Basten kent iedereen 
daar. Ik was toen zo’n grote fan dat ik alles 
wist van de internationals. Hun posities, hoe-
veel ze gescoord hadden, bij welke club ze 

speelden en dat soort dingen. Irakezen zijn 
gek op voetbal! Ik weet nog goed dat als Ne-
derland moest spelen, er niemand op straat 
was. Iedereen wilde de wedstrijden van Ne-
derland zien. Als we bezig zijn met voetbal 
wordt oorlog en andere narigheid vergeten… 
We zijn daar veel fanatieker dan hier in Ne-
derland: wij spelen écht om te winnen!”
“Ikzelf heb twaalf jaar als prof gespeeld bij 
Duhok Sports Club in de Dawri Al-Nokhba: 
de hoogste competitie in Irak. Ik trainde daar 
zeven dagen per week, soms zelfs twee keer 

op één dag. Dat was veel, maar we hadden 
het er voor over. Met de club speelden we 
ook internationale wedstrijden tegen onder 
meer buurland Jordanië en Libanon, dat wa-
ren de hoogtepunten. Totdat ik geblesseerd 

‘Met voetbal wordt oorlog
 vergeten’

‘Ik word emotioneel als ik in 
voetbalstadions ben’

‘Het is moeilijk het jeugdbe-
stuur te overtuigen’

Leider van Grol 3
“Reünie 3 heb ik ooit voor twee jaar ge-
traind. Een paar jongens van toen zitten nog 
in datzelfde team en zitten nu bij ons, Grol 
3 in de competitie. En raad eens? Ze staan 
bovenaan! Ik sprak laatst een van hen, hij 
vroeg of ik mijn huidige team net zo goed 
had gemaakt als hen.” Lachend: “Ik zei: 
‘ik ben pas net begonnen, maar doe hard 
mijn best.’ Het probleem is vaak dat we te 
weinig spelers hebben. Wat weken terug 
moesten we met elf man aan de wedstrijd 
beginnen, geen wissels dus. ‘Trainer, ik kan 
niet meer, ben geblesseerd’ zei er op gege-
ven moment één. Maar wat moest ik doen? 
Ik kon niet wisselen. We proberen maar het 
beste ervan te maken.” Naast de – soms te-
leurstellende – wedstrijden, geeft hij twee 
keer per week training en kijkt hij voetbal 
bij andere wedstrijden en clubs. “Ik ga re-
gelmatig bij mijn oude clubs kijken, contact 
met mensen is belangrijk voor mij. Ik ben 
altijd weg, zo veel mogelijk. Als ik thuis blijf 
in mijn eentje ga ik te veel nadenken, dat 
is niet goed. Vaak kijk ik of ik zelf dingen 
kan overnemen, met training. Training is 
namelijk heel belangrijk. Ik zeg weleens dat 
slechte teams niet bestaan. Slechte trainers 
bestaan wél. Je kunt niet zeggen: dat is een 
slechte speler, en die niet. Een goede trainer 
kan elk team goed maken, elke speler heeft 
zijn kwaliteiten.”

20 21

In de meest recente uitgave van Mijn Maga-
zine een interview met voormalig hoofdtrai-
ner van s.v. Grol, Frits Klein Nibbelink, uit 
Varsseveld. Nog steeds wordt met respect 
over hem gesproken binnen de vereniging, 

al is het al enkele decennia geleden dat hij 
op Den Elshof actief was. Ook s.v. Grol 
heeft blijkbaar indruk gemaakt op hem. Nog 
steeds, zo blijkt.  

Grol in de media
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Ben je 60+? Wandelvoetbal bij de s.v. Grol

Vriendschapsteken Grol  voor Jan, Riky en Henk

Sportcafé Den Elshof weekend lang glazen huis ten bate van Voedselbank

Walking football is een voetbalvariant, over 
gewaaid uit Engeland. Op een veldje van 15 
bij 20 meter, met twee kleine doeltjes, zullen 
twee vijftallen elkaar bestrijden.

Het kan ook zo zijn, dat wordt gespeeld met 
viertallen of zelfs met zestallen. Het moet al-
lemaal blijken, wat het handigste is. Er mag 
onbeperkt gewisseld worden en slidings zijn 
niet toegestaan. Je  mag niet hardlopen/ren-
nen, dan krijg je een vrije trap tegen. Deze 
nieuwe tak van voetbalsport is uitermate 
geschikt voor voetballers van weleer. Zij 
hebben de traptechniek nog wel, maar de 
snelheid is weg. De bedoeling is om door de 

“Uw aandacht vraag ik speciaal voor drie 
leden van het bestuur van de stichting 
Vrienden van de s.v. Grol.  Riky ter Bogt, 
Henk Hoffman en Jan Schut.” Aldus voor-
zitter Hans Scheinck tijdens de fancy fair 
van de Vrienden van de s.v. Grol onlangs. 
Alle drie maken ze vanaf de oprichting 
deel uit van de VSVG. Ze werden alle 
drie in de schijnwerpers gezet tijdens de 
jubileumeditie van de najaars Fancy Fair. 
Voorzitter Hans Scheinck speldde het su-
pertrio de nieuwe Grol onderscheiding 
op;  “Vriendschapsteken s.v. Grol”.  Niet 
voordat hij hierover ene stukje uitleg gaf. 
“Er zijn veel vrijwilligers die zich jarenlang 

De bedoeling van het Glazen Huis ten bate 
van de Voedselbank Oost Achterhoek was 
in principe eenmalig, maar omdat de nood 
nog steeds hoog is, en het aantal gezinnen 
dat een beroep moet doen op de voed-
selbank alleen nog maar toeneemt, en er 
niemand was die de actie dit jaar oppikte, 
besloten Rob Porskamp en Patrick Pos het 
dit jaar wederom te gaan organiseren. De 
actie is zeer laagdrempelig. ‘Ook al bren-
gen mensen maar een pakje soep of een 
tube tandpasta. Bij elkaar is het heel erg 
veel, en zijn veel mensen blij,’ riep Patrick 
vooraf. Het klopte precies wat Patrick 
voorspelde. 

Vele Grolteams kwamen met tassen en 
dozen aanzetten vol boodschappen, 
eerste levensbehoeften.  Ook Scouting 
Groenlo, Tourclub Groenlo, Lopersver-
eniging Groenlo, Rap en Snel en Muziek-

week op een (of meerdere) ochtend(en) ge-
zellig een potje te voetballen. Heel veel is in 
overleg mogelijk.

Er zijn steeds meer verenigingen bezig om 
wandelvoetbal op de kaart te zetten. In eer-
ste instantie is het de bedoeling om op D’n 
Elshof onderling gezellig een potje te voet-
ballen.

In het kader van ‘bewegen is gezond’ kan 
dit een uitkomst zijn voor 60-plussers. Het 
is erg plezierig voor zowel de spelers als de 
toeschouwers. Ook een gezellige derde helft 
mag natuurlijk niet ontbreken!

inzetten voor de s.v. Grol.  En dat doen in 
één of enkele specifieke taken.  Door zo’n 
specifiek takenpakket komen deze mensen 
niet in aanmerking voor de verenigingson-
derscheiding, lid van verdienste of ere-lid.  
Het hoofdbestuur van de s.v. Grol vond dit  
geen recht meer doen aan de inzet van dit 
soort vrijwilligers. Daarom heeft het hoofd-
bestuur besloten een nieuwe, extra onder-
scheiding in het leven te roepen. Met de 
eerste uitreiking hebben we gewacht op 
het 25-jarig jubileum van de Vrienden van 
de s.v. Grol. Want deze onderscheiding 
heeft de naam gekregen “Vriendschapste-
ken s.v. Grol”. Met de uitreiking van dit 

Ben je 60+? Heb je interesse? Meld je dan 
aan bij Wilko Poortman (06-30388812).
Bij voldoende aanmeldingen kunnen we over-
leggen wanneer te starten in het voorjaar.

teken aan jullie, Riky, Henk en Jan worden 
jullie voor altijd “vriend van de s.v. Grol”, 
maar ook omgekeerd, we willen als s.v. 
Grol graag altijd jullie vriend blijven.” 

vereniging Groenlo komen met grote hoe-
veelheden goederen of een geldbedrag 
aanzetten, maar ook spelers van Longa 30 
leveren in Longatenue 8 grote voedselpak-
ketten af. Een prachtig gebaar. Leed ver-
broedert!  

Het nieuws dat het Glazen Huis voor de 
Voedselbank op Den Elshof een jaarlijks 
terugkerend evenement wordt, wordt met 
groot applaus begroet, in een zeer gezel-
lig sportcafé. Na optredens van Thomas 
Oesterholt, Dirk en Sander Naaijkens en 
Vocales, overhandigden Patrick en Rob 
een cheque van € 12259,63 aan de Voed-
selbank, dat haar dank niet onder stoelen 
of banken steekt. Werd de actie begonnen 
met 381 gezinnen die een noodgedwon-
gen beroep op de Voedselbank dienen te 
doen, een paar dagen later staat de teller 
al weer op 400 gezinnen…. 
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Grol in carnavalsschlagers

Prins Remco en Adjudant Jeroen ‘kinderen van s.v. Grol’

Onze club wordt gerund door een groot aan-
tal vrijwilligers die ook buiten s.v. Grol hun 
verdiensten hebben als vrijwilliger. Zo zijn een 
groot aantal Grolleden ook zeer actief binnen 
carnavalsvereniging De Knunnekes. Zo ook 
onze redactieleden John Ligtenberg, Tim Eb-
bers en Henri Walterbos. Laatstgenoemden zijn 
ondermeer organisatoren van het Grols schla-
gerfestival, onderdeel van de 11e van de 11e, de 
liedjeswedstrijd om de titel Schlager 2014/2015. 
Beiden zenden ook ieder jaar hun compositie 
in. ‘Hits’ uit hun koker zijn; ‘Grolsen kom ie oa-
veral tegen’, ‘Zet dat masker af’, ‘’T Spul kump 
d’r an’, ‘As ik oaver de Halve Moane goa’, en 
‘Grolsen bu’j en blief ie altied.’ Dit jaar zond het 
schrijversduo zelfs 2 nummers in; ‘Jong in Grolle’ 
en ‘Wi-j bunt Grolsen….Wat wo’j nog meer’. In 
hun liedjes steken ze ook hun liefde voor hun s.v. 
Grol niet onder stoelen of banken. Hieronder 2 
voorbeelden. Op www.knunnekes.nl een groot 
aantal schlagers van afgelopen jaren. Binnenkort 
staan ook de inzendingen van dit jaar op de site, 
waar ze gratis te downloaden zijn, en komt er 
een cd uit met de nummers. Luister er eens naar. 
Er zitten warempel pareltjes tussen. Niet enkel 
nummers met een hoog polonaise gehalte, maar 
ook tranentrekkers, lofzangen op Grolle en haar 
inwoners.  Zo ook de bijdragen van Grolman Pa-
trick Pos, met onder meer ‘Leaf Grolle leaf’.

‘As ik oaver de Halve Moane  goa’ (2012)
Tekst: Henri ‘Wally’ Walterbos
Muziek: Tim Ebbers
Arrangement: Tom Smits, Tim Ebbers

As ik oaver de Halve Moane goa
En op dat ene pleatsken stoa
Veur mien steet ’t Grols Kanon
En achter mi-j lig Karel Schiedon
‘K zee um doar nog in ‘de Gaper’ stoan
Kilo’s drop bunt doar in toetens egoan

In een bomvol City Lido werd onlangs op 
spectaculaire wijze het 52e prinsenpaar 
van carnavalsvereniging De Knunnekes, 
en daarmee van heel carnavalsgek Grolle 
onthuld. Na een korte geschiedenisles over 
Grolle en de Grolsch kwamen beide nieuwe 
hoogwaardigheidsbekleders uit een mega 
knalpot tevoorschijn. Wie droomt daar 
niet stiekem van? De een misschien over 
het uitverkozen worden tot Prins of Ad-
judant, de ander misschien meer van het 
uit een knalpot knallen. Voor Prins Remco 
Brockötter en Adjudant Jeroen Doest geldt 

Op de grachte doar geet de fluusterboot
Kearl wat is ’t leaven hier good

Ne mooder vönk achter eur koatums an
Vissers stoort zich doar neet an
In d’n wieten klunk ‘t carrillion 
Verliefde paartjes op ‘t bastion
Annelies röp ‘Span um dee blagen doar’
‘Nog gar neet dreuge achter ’t oor’
Op de grachte doar geet de fluusterboot
Kearl wat is ’t leaven hier good

Vrijwilligers wee de beeste voert
Joekels loopt neet an-esnoerd
Hennie Schovers wee de röst verstoord
Reert weer keihard: “Feyenoord!”
Bi’j ’t Jöddenkarkhof heur ik geslof
Ne rollator uut d’n Canisiushof
Op de grachte doar geet de fluusterboot
Kearl wat is ’t leaven hier good

’N broedspaar bi’j de Wilhelminabank
Datze Roordink zeg: ,Nee, gin dank’
Jonge kearls op fietse hebt heavig lol
Met op de rugge ‘s.v. Grol’
Fons Monasso wee zien rondjen dut
En smoest wat um te binnen schut
Op de grachte doar geet de fluusterboot
Kearl wat is ’t leaven hier good

Kearl wat is ’t leven hier toch good…….
Van de wege tut d’n dood
Ne halve liter is dree snee brood
As ‘t bier op is bunt wi-j in nood

‘Wi-j bunt Grolsen…Wat wo’j nog meer?’ 
(2014)
Tekst: Henri Walterbos 
Muziek: Tim Ebbers 
Arrangementen; Bas Konings

beiden. S.v. Grol is mateloos trots op beide 
‘youngsters’ want beiden zijn naast kind 
van Ewald/Hakkie en Petra, en Hans en 
Hermien, ook kind van s.v. Grol. Met hun 
motto ‘Haal an’, gaan zij voorop in de ko-
mende carnavalscampagne. S.v. Grol zal 
wederom zeer uitgebreid present zijn in 
de komende carnavalsoptocht. Met zulke 
aanvoerders, succes verzekerd! Als club-
bladredactie, en met ons geheel s.v. Grol, 
feliciteren we beide heren met hun uitver-
kiezing en wensen ze enorm veel plezier en 
succes gedurende de campagne.

As ne Grolsen op een feesjen zit
Geet d’n helen oavend zien gebit
De leu dee bunt één en al oor
En altied an’t ende …’Zuuver woar’!
Smeuiige  verhalen bunt ‘eigen wark’
De meeste leu lik ’t stark
‘Grolse wind’ wurdt dan al vlot ezech
Nee, ne Grolsen den is puur en is ech 

Refrein:
Met hoge functies en diploma’s zö’w nooit prijken
Wi-j bunt Grolsen, meer kö’j nooit bereiken
Ne Grolsen den is niks te gek
Ne groten moar gin dreugen bek
Al trekt zo ow ’t vel oaver de oarne
Stök niks, ie bunt hier ja geboorne
He’j gin neagel veur de konte
Toch loop ie trots in ‘t rondte
Kom op, gin geprakkezeer
Ja, Wi-j bunt Grolsen, wat wo’j nog meer?

Onze naam steet op ‘s werelds fijnste gerei
Jaloerse blikken oet de Kei
 Wi-j bunt trots op het blauw van Grol 
In de zommer zit de gracht d’r zelfs met vol
Al he’j ne guie met ne boggel
Of ne kruier wee snurkt en rochelt
Dan bu’j toch steeds nog eaven bli-j
Want d’r bunt Grolse papieren bi-j

Refrein:
Met hoge functies en diploma’s zö’w nooit preiken
Wi-j bunt Grolsen, meer kö’j nooit bereiken
Ne Grolsen den is niks te gek
Ne groten moar gin dreugen bek
Al trekt zo ow ’t vel oaver de oarne
Stök niks, ie bunt hier ja geboorne
Al he’j gin neagel veur de konte
Toch loop ie trots in ‘t rondte
Kom op, gin geprakkezeer
Ja, Wi-j bunt Grolsen, wat wo’j nog meer?
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Binnen onze vereniging zijn reeds 
geruime tijd enkele vrijwilligers be-
zig om het Grolarchief, en dat vanaf 
de oprichting in 1918, op poten te 
zetten.

In dat verband doen wij een beroep 
op u allen om alles, wat maar enigs-
zins met de club heeft te maken, 

De Grol heeft op dit moment 1 45+ team, dat 
de afgelopen 2 jaar zeer succesvol is geweest. 
Onlangs werden ze wederom kampioen. On-
dertussen hebben zich weer een aantal nieuwe 
45-plussers gemeld voor de voorjaarscompe-
titie. Via deze weg doen we een oproep aan 
45-plussers die graag nog een potje willen 
voetballen, om zich aan te melden bij s.v. Grol, 
zodat we de voorjaarscompetitie in kunnen 
gaan met 2 45+ teams.

Aan alle leden, supporters en sympathisanten van de sportvereniging Grol!

Kampioen Grol 45+

Marc Houwer eerste lid met spelregeldiploma

Pasen, vakantieactiviteiten, jeugd-
kampen, afsluiting van het seizoen, 
jeugdtoernooien en ga zo maar door.

In principe is alles welkom wat direct 
of indirect met onze vereniging heeft 
te maken. Het archiefmateriaal zien 
wij graag tegemoet in het Sportcafé 
op het sportpark Den Elshof!   

hiervoor beschikbaar te stellen.
Hierbij wordt gedacht aan plakboe-
ken, krantenknipsels, programma’s, 
verslagen e.d. van activiteiten, festi-
viteiten en bijeenkomsten.

Zoals bijvoorbeeld van de snertloop 
c.q. nieuwjaarsloop, winteractivitei-
ten voor de jeugd, eieren zoeken met 

Marc Houwer had onlangs de primeur met 
het als eerste lid van s.v. Grol behalen van 
het spelregeldiploma. Een felicitatie is hier 
op zijn plaats. 
Marc is een bekend gezicht op sportpark 
Den Elshof. Bijna elke dag is hij present. 
Daarnaast is de 16-jarige Marc Houwer bij-
zonder populair bij veel dames. In elk geval 
bij de jonge dames van meidenelftal E2. Hij 
is super lief, aardig en helemaal niet streng, 
zo vertellen de speelsters.

Als hij niet op Den Elshof is, volgt hij de op-

leiding ondernemer/manager detailhandel, 
de versnelde versie. Maar het liefst is hij de 
meiden aan het trainen. “Ja, dat is echt heel 
leuk. De resultaten zijn nog niet top maar de 
sfeer wel!” Naast het trainen en begeleiden 
van de E2 is Marc ook nog grensrechter bij D1 
en assistent bij meisjes D1. 

Zelf voetbalt hij in de B3. Bij de Grol heeft hij 
het enorm naar zijn zin. “Iedereen kent el-
kaar, het is een mooie vereniging. Ik hoop dat 
de selectieteams van het meisjesvoetbal ook 
trainingspakken krijgen. Selectie is selectie.”

Er wordt gevoetbald met 6 veldspelers en een 
keeper op een half veld. Er mag doorlopend 
gewisseld worden. Slidings en buitenspel zijn 
uit den boze en een assistent-scheidsrechter is 
er ook niet. De wedstrijd duurt 1 x 20 minuten 
en men speelt 3 of 4 wedstrijdjes, al naar ge-
lang de poule bestaat uit 3 of 4 teams.
De competitie bestaat uit een voor- en najaar 
reeks van 4 vrijdagavonden waarop je een toer-
nooitje speelt tegen 3 andere clubs. Elke keer 

op het terrein van een andere tegenstander.
Als er voldoende aanmeldingen zijn kan ook 
deelgenomen worden aan een 35+ competitie.

Neem voor meer informatie contact op met 
Wilko Poortman (0544-465324) of voor opgave 
met Rudi Porskamp (0544-464933), leden van 
het seniorenbestuur. Michel Hoffman is de lei-
der van het huidige team. Ook bij hem kun je 
terecht voor informatie.
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Spelers van het kwartaal: de familie Oostendorp
Er wordt wel eens gezegd dat de s.v. Grol 
een grote familie is. Een ding is zeker de 
familie Oostendorp is een van de grootste 
leveranciers van deze voetbalfamilie. Vijf 
kinderen, die ook nog eens allemaal lid 
zijn van de Grol. Je kunt je zo ongeveer 
voorstellen waar de gemiddelde zaterdag 
door vader Peter en moeder Erni wordt 
doorgebracht!

Door: Mark Wessels

Allereerst een kort introductierondje:

Rick is 12 jaar, aanvoerder en voorstopper van 
Grol D2. Heeft een verwoestend schot en is 
als sinds 2007 lid.
Max is 11 jaar, speelt als linksbuiten in de D5 
en laat met zijn lange benen menig tegen-
stander de hielen zien. Max staat bij de Grol 
sinds 2009 ingeschreven als lid.
Twan is 11 jaar, speelt in de D3. Hij is op 
meerdere plekken inzetbaar maar voetbalt 
het liefst van achteren uit. Twan voetbalt ook 
bij de Grol sinds 2009.
Daniëlle is 11 jaar en sinds vorig jaar lid. Zij 
speelt in Meiden D2; snelle linksbuiten met 
een fluwelen linkerbeen.
Sven speelt in de F3 en is met 7 jaar de Ben-
jamin van de familie. Ijzeren verdediger die 
geen tegenstander er langs laat. Sven zit sinds 
vorig jaar bij voetbal en is begonnen bij de 
pups.

Wie is jullie favoriete voetballer?
De favoriete voetballer van Rick is Klaas-Jan 
Huntelaar. De favoriet van Sven en Twan is 
zonder meer Arjen Robben. De nummer 1 
van Max is ook de nummer 1 van Ajax: Jasper 
Cillesen uit Groesbeek. Daniëlle heeft Mem-
phis Depay van PSV bovenaan aan haar lijstje 
staan.

Wie van jullie is het meest fanatiek?
Vrij vertaald is dit vragen naar de bekende 
weg! Iedereen vindt zichzelf zonder uitzonde-
ring het meest gedreven.

Zondagavond om 19.00 uur met zijn al-
len met een bord op schoot voor Studio 
Sport?
Rick, Twan en Max kijken trouw elke zondag-
avond naar de hoogtepunten van de vader-
landse Eredivisie. Voor Daniëlle staat er nog 
een TV aan zodat ze eventueel nog uit kan 
wijken naar een ander kanaal. De jongste 
telg, Sven, kijkt nog geen Studio Sport.

Wat is jullie favoriete muziek?
Hierover zijn ze het allemaal eens; ze hebben 

geen uitgesproken favoriete band of zanger.
Gewoon popmuziek in het algemeen!

Kwalificeert het Nederlands Elftal zich 
voor het volgende EK en dan met of zon-
der Guus?
Het Nederlands elftal gaat zeker meedoen bij 
het volgende EK toernooi en Guus blijft aan 
als coach. Er wordt nu al weer veel beter ge-
voetbald! Om de twee jaar zit de familie Oos-
tendorp met alle vrienden bij elkaar om alle 
wedstrijden van het Nederlands elftal samen 
te kijken bij Oom Hans in de garage.
Hans heeft een mega groot scherm waar ge-
makkelijk met 25 vrienden gekeken kan wor-
den. En wanneer er weer gewonnen is gaan 
ze echt helemaal uit hun dak. Het gaat soms 
zover dat een aantal van de vrienden van 
blijdschap in de gracht springen.

Hebben jullie zo iets als een lievelingsvak 
op school?
De grote gemene deler bij de familie Oosten-
dorp is duidelijk tekenen, knutselen en gym 

terwijl Rick muziekles het leukste vindt.

Hoe brengen jullie de feestdagen door?
De feestdagen van de familie Oostendorp 
is lekker met de familie samen zijn. Gezellig 
eten en borrelen en tijd voor een spelletje of 
een mooie film. En met oud en nieuw is het 
altijd feest want op oudejaarsdag is vader Pe-
ter jarig. Lekker de hele dag knallen en af en 
toe even naar binnen voor iets lekkers.

Tot slot: bestaan er buitenaardse wezens?
Hierover kunnen we eigenlijk kort zijn. De 
familie Oostendorp zegt op nuchtere toon: 
NEE!

Voetbal staat bij de familie Oostendorp cen-
traal. Ze slaan allemaal nooit een training over 
ook al moeten ze bijvoorbeeld al om 7.30 uur 
aanwezig zijn op de zaterdagochtend. Da’s 
op zich ook geen enkel probleem omdat ze 
stuk voor stuk vroege vogels zijn. 
Als Peter of Erni moeten rijden voor een uit-
wedstrijd dan is hun bus meteen ook spelers-
bus en is die meestal al snel vol!
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In het vorige clubblad is uitgebreid ver-
slag gedaan van het verloop van de alge-
mene ledenvergadering op 6 oktober jl. In 
de artikelen hierover heeft de redactie op 
professionele wijze een compleet inzicht 
gegeven in de zaken die op dit moment 
binnen de s.v. Grol allemaal spelen. Alle 
ontwikkelingen en speerpunten kwamen 
voorbij. Daarom kan deze rubriek deze 
keer wat korter zijn dan gebruikelijk. 

1. We kunnen beginnen met een heuglijke 
mededeling. We zijn de grens van 1.350 leden 
gepasseerd. Op 28 oktober hadden we 1.354 
leden geregistreerd. Het meiden- en vrou-
wenvoetbal was hier de stuwende factor. 

2. Het aantal spelende leden neemt dus 
nog steeds toe. Er zijn dus meer leiders en 
trainers nodig. Het lukt deze te vinden, met 
name in de categorie ouders. Heel mooi om 
te zien. We leiden ook jonge trainers, jeugd-
leiders en scheidsrechters op in onze nieuwe 
“Univé Kaderschool s.v. Grol”. 

3. Onder de kaderschool vallen alle activitei-
ten die betrekking hebben op de opleiding 
en vooral vorming van alle (jonge) trainers, 
leiders en scheidsrechters bij met name de 
jeugdafdeling. Voor de opleiding en bege-
leiding van jonge scheidsrechters zijn Wilco 
Rijkenbarg (assistent scheidsrechter Grol 1) 
en Rob Westervoorde (wedstrijdsecretaris 
jeugd) verantwoordelijk. Voor de opleiding 
en begeleiding van jonge trainers en leiders 
is Marc van Meurs verantwoordelijk. Hij is 
ook de coördinator van de Kaderschool. 

4. Het aantal vrijwilligers bij de s.v. Grol is 
de laatste maanden exact in beeld gebracht. 
Hiervoor is een digitaal schema ontwikkeld 
door Rob Arink (vrijwilligerscoördinator). 
Vanuit het hoofdbestuur heeft vice-voorzitter 
Marco Frank een leidende rol bij de inventa-
risatie gespeeld. Het invoeren van de vrijwil-
ligers in het schema heeft vooral Tonny Hart-
man (lid beheergroep sportpark) gedaan. 

5. Uit het schema bleek dat we eind novem-
ber op 369 vrijwilligers zaten. Een ongekend 

aantal mensen dat op enige wijze voor de s.v. 
Grol actief is. Daar kunnen we samen super-
trots op zijn. 

6. Voor al deze vrijwilligers hebben we een 
klein presentje gekocht dat zal worden thuis 
bezorgd. Het heeft niet direct met kerstmis 
te maken, maar het hoort echt bij de s.v. Grol 
en je blijft er wel warm van. 

7. Het is ook geweldig om vast te stellen dat 
we intussen voor 50 van de 60 teams een kle-
dingsponsor hebben weten te vinden. Meer 
dan 80% van de teams. Een unieke prestatie 
vooral door de inzet van de sponsorcommis-
sie. Alle teams hebben met ingang van dit 
seizoen nieuwe wedstrijdkleding gekregen 
en daardoor liepen alle oude kledingsponsor-
contracten af. De sponsorcommissie zag dit 
echter als een kans om het aantal sponsoren 
uit te breiden. Het was een krachtsinspan-
ning maar met de fantastische medewerking 
van veel bedrijven is de sponsorcommissie 
dus in zijn missie geslaagd. 

8. Het ziet ernaar uit dat we op het sport-
park Buitenschoolse Sport Opvang gaan 
krijgen. Samen met de leiding van Kinder-
opvang Pindakaas zijn we een proef aan het 
voorbereiden. Het initiatief ging uit van Pin-
dakaas. 

9. Als s.v. Grol zijn we al een tijd aan het 
verkennen of we deze Buitenschoolse Sport 
Opvang ook kunnen aanbieden in het kader 
van de nieuwe Jeugdzorg. De organisatie van 
de Jeugdzorg komt naar de gemeenten per 1 
januari 2015. 

10. Na een gesprek met de wethouder Sport 
(Jos Hoenderboom) van de gemeente Oost 
Gelre gaan we daar ook “beweegprogram-
ma’s” aan toevoegen. Deze programma’s 
zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen die 
onder de nieuwe Wet Maatschappelijke On-
dersteuning gaan vallen. Voor die wet was 
de gemeente al verantwoordelijk maar die 
wet wordt per 1 januari 2015 uitgebreid. Het 
is de gemeente veel waard dat mensen gaan 
of blijven bewegen waardoor dure zorg kan 
worden voorkomen. Voor de uitvoering van 
dit soort programma’s zal de s.v. Grol zich 
laten bijstaan door mensen die al op dat ge-
bied werkzaam zijn. 

11. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor 
een grote vereniging als s.v. Grol. Wij nemen 
een maatschappelijke positie in. Zo wordt er 
ook naar ons gekeken. Dat schept verplich-

tingen maar biedt zeker ook nieuwe kansen. 
Maar we blijven in de eerste plaats een voet-
balclub. Dat is onze basis. 

12. Het voetbaltechnische beleid gaat daar-
om nog meer aandacht krijgen. Er is een 
nieuwe voetbaltechnische commissie ge-
vormd (als opvolger van de commissie oplei-
ding en vorming). Het Kwaliteitsplan Jeugd 
is vastgesteld. De Kaderschool staat. In de 
diverse jeugd-lichtingen is voldoende talent 
aanwezig. Het gaat er nu om gestructureerd 
deze talenten op te pakken en voor te berei-
den op de overgang naar de selectie-elftallen 
bij de senioren. 

13. In het kader van een HBO-afstudeerop-
dracht heeft Pim Donderwinkel (Zieuwent) 
een zogeheten “Verenigingsscan” van de 
s.v. Grol uitgevoerd. Wat zijn de sterke en 
zwakke kanten van de s.v. Grol ? De s.v. Grol 
kwam daar bijzonder goed uit. Wel kregen 
we twee verbeterpunten mee : a. Commu-
nicatie met de leden en b. Aandacht voor 
recreatieve teams (niet-selectie-teams).  Als 
bestuurders gaan we hiermee aan het werk. 

14. De bestuurlijke structuur van het ama-
teurvoetbal gaat op de schop. Per 1 januari 
2015 is de Ledenraad KNVB Nederland het 
hoogste orgaan. Hierin zitten 100 vertegen-
woordigers van de amateurverenigingen. De 
Ledenraad stelt een Raad van Toezicht aan 
(5 personen). Deze Raad van Toezicht con-
troleert het werk van de Directie Amateur-
voetbal (Bondsbureau Zeist) en stelt deze 
Directie aan. Zo hoopt de KNVB weer uit de 
crisis te komen die de afgelopen jaren een 
schuld van € 6 miljoen heeft opgeleverd. Die 
schuld moet worden ingelopen onder andere 
door de verhoging van de bondscontributie, 

Bestuurstaal 



van net 1 jaar oud. Afgelopen oktober ben ik 
getrouwd met de knapste juf van Groenlo, juf 
Ilse Brundel van de Ni’je Veste Buitenschans.”
Rob is vooral bekend van zijn supermarkt op 
Marveld Recreatie. Maar hij doet meer dan 
dat. “Je kunt wel zeggen dat werken mijn 
grootste hobby is. Dat is me eigenlijk met de 
paplepel ingegeven. Mijn ouders waren ook 
harde werkers en echte ondernemers. De ou-
dere lezers kunnen zich waarschijnlijk nog wel 
bakkerij Kraaijenvanger aan de Ruurloseweg 
herinneren. Mijn opa en mijn vader hebben 
daar jarenlang al het bakkersbedrijf gerund. 
Het ondernemen zit gewoon in mijn genen. 
Zo heb ik de supermarkt maar daarnaast ook 
nog een handelsonderneming. Sinds enkele 
jaren ben ik de trotse ondernemer achter De 
Verse Bakker. De Verse bakker is een bedrijf 
dat belegde broodjes en hartige snacks zoals 
appelflappen en saucijzenbroodjes, gebak 
en andere traktaties levert aan bedrijven. Ik 
doe dit samen met Marcus Nijenhuis uit Lich-
tenvoorde. Hij is niet alleen een Kei van een 
bakker, maar heeft ook als kok jarenlange er-
varing op hoog niveau. Hiernaast worden we 
bijgestaan door nog een tweetal flexwerkers.”

“Met de Verse bakker spelen wij in op de 
vraag van de consument. Betaalbaar trakte-
ren op je werk, dat is ons motto! We heb-
ben al veel Achterhoekse bedrijven als klant 
mogen begroeten. Onze producten worden 
met de grootste zorgvuldigheid en vakman-
schap bereid en geleverd op het bedrijf. De 

Het is niet eenvoudig om Grollenaar Rob 
Kraaijenvanger te bereiken. Is hij niet aan 
werk bij één van zijn ondernemingen, dan 
is hij wel aan het Enduro rijden (lange af-
standsmotorcross) met vrienden. Of hij 
hangt met diezelfde vrienden rond op de 
Oktoberfesten in München. Of hij is met 1 
van zijn drie kinderen aan het zwemmen, 
voetballen of op een verjaardag. Hij mag 
ook graag een potje tennissen op de Blan-
ckenborgh en tussendoor is hij ook nog 
getrouwd met zijn Ilse en gaf, naar ver-
luidt, een feest waarbij het dak eraf ging. 
Daarnaast is hij ook bij de belangrijkste 
Grolse evenementen als kermis en carna-
val aanwezig. Grollenaar Rob Kraaijenvan-
ger draait er zijn hand niet voor om.

Door: Kyra Broshuis

“Ja, het is inderdaad niet makkelijk om mij te 
strikken voor een afspraak. Druk druk druk is 
wel een beetje mijn motto. Ik wil best graag 
in het clubblad hoor, maar niet per se als 
sponsor van de Grol, dat hoeft voor mij niet 
de hoofdmoot te zijn.”, vertelt de 37-jarige 
Grollenaar. 

Rob mag dan in Grolle getogen zijn, geboren 
is hij er niet. “Nee, ik ben geboren in Biltho-
ven maar gelukkig alweer 36 jaar woonachtig 
in Groenlo. Het bevalt me hier uitstekend. Ik 
heb een mooi leven. Ik heb drie prachtige kin-
deren, Floris van 8 jaar, Lisa van 6 en Morris 

de contributie van de verenigingen aan de 
KNVB. Ook de s.v. Grol treft dit. Dat was één 
van de redenen dat we onze eigen contribu-
tie voor spelende leden moesten verhogen. 

15. De organisatiestructuur van het ama-
teurvoetbal gaat eveneens ingrijpend ver-
anderen. De districten Noord en Oost gaan 
fuseren. Het nieuwe bondsbureau hiervan 
komt in Zwolle. Bondsbureau KNVB Oost in 
Deventer gaat dicht. Veel taken worden ge-
centraliseerd in Zeist. Voor de directe onder-
steuning van de verenigingen komen er 30 
regionale steunpunten in Nederland. Deze 
worden ondergebracht bij grote verenigin-
gen in de regio’s. De verdeling hiervan is nog 
niet bekend. 

16. Er is in het lopende seizoen in het ama-
teurvoetbal nogal wat te doen om de straf 
bij een rode kaart. Dit heeft mee te maken 
met de wijziging van de strafcodes die op 
het wedstrijdformulier moeten worden ver-
meld door de scheidsrechter. Dit zijn er aan-
zienlijk minder geworden dan voorheen. Er 
is nog maar één code voor een gele kaart, 
strafcode 1. : gele kaart. De reden hoeft niet 
meer te worden vermeld. Het aantal codes 
voor een rode kaart is verminderd tot 7 co-
des. Onreglementair voorkomen doelpunt 
of ontnemen scoringskans (2.) , Ernstig ge-
meen spel tijdens duel (3.) , Gewelddadige 
handeling buiten duel (4.) , Beledigen (5.), 
Bedreigen (6.), Spuwen (7.) en Overige over-
tredingen door teamofficials (8.) . Vooral 
de vierde strafcode heeft al tot veel zware 
straffen geleid die later weer werden terug-
gedraaid na het indienen van een bezwaar. 
Zo kon het wegduwen van een tegenstander 
zonder dat er een bal in de buurt was leiden 
tot een straf van 7 wedstrijden. De scheids-
rechter kon geen andere code kiezen hoewel 
er geen sprake was van een echte geweldda-
dige handeling (zoals slaan of schoppen zon-
der dat er een bal in de buurt was). Volgend 
seizoen zal er wel een wijziging in de codes 
worden doorgevoerd, zo is de verwachting. 

17. In de media is de afgelopen maanden 
een flinke discussie geweest over de opmars 
van het kunstgras in het voetbal. En de ver-
gelijking met het natuurgras. Belangrijk is 
dat uit onderzoeken is gebleken dat er geen 
verschil is bij het aantal en het soort blessu-
res dat wordt opgelopen. Er waren ook geen 
verschillen te onderscheiden in metingen 
over balgedrag, grip en stabiliteit. De ver-
wachting is dat het kunstgras heel Europa 
verovert. De kwaliteit van het natuurgras is 
echter ook toegenomen, vooral als men er 
meer aandacht en geld in stopt. Grote ver-
enigingen (Ajax, Feijenoord, Arsenal) kunnen 

dat, maar het is de vraag of een gewone ver-
eniging dat kan bereiken. Hoewel sommige 
amateurverenigingen er een geweldig bil-
jartlaken hebben liggen. De discussie zal dus 
nog wel enige tijd aanhouden. 

18. Hoe dan ook, de s.v. Grol krijgt steeds 
meer verzoeken de accommodatie te mogen 
gebruiken. Twente Voetbalschool, Clinics FC 
Twente , Regiotrainingen FC Twente E-pu-
pillen, Trainingsdagen PSV onder 10 , Voet-
baldagen Jeugd Ajax (2015) , Voetbaldagen 
Jeugd Valencia (2015) , Japanse vereniging, 
RKZVC trainingskamp zijn daar voorbeel-
den van. We proberen zoveel mogelijk aan 
deze verzoeken mee te werken. Met dank 
aan de onderhoudsgroep van het sportpark !  
De aanwezigheid van Marveld Recreatie als 
buurman stimuleert het gebruik van onze ac-
commodatie natuurlijk ook. 

19. Het is zover. De Jubileumcommissie s.v. 
Grol 100 jaar is een feit. De commissie be-
staat uit 32 personen (jawel !) en is een prima 
afspiegeling van de geledingen binnen de s.v. 
Grol en van de Groenlose gemeenschap. On-
der leiding van Theo Huijskes (voorzitter) en 
Ben Bomers (vice-voorzitter) gaat men aan 
de slag om er een uniek jubileumjaar (2018) 
van te maken. Bij de Nieuwjaarsreceptie zul-
len de leden van de commissie nader wor-
den voorgesteld. 

20. Het Glazen Huis op 6 en 7 december 
bij de s.v. Grol was een groot succes. Veel 
leden van onze vereniging leverden voedsel 
in dat naar de Voedselbank Oost-Achterhoek 
in Lichtenvoorde kon worden gebracht. Veel 
kratten gingen op weg voor de mensen die 
zich geen kerstinkopen kunnen veroorloven. 
Ook dat is Nederland. Hartverwarmend om 
te zien hoe leden van de s.v. Grol zich het lot 
van deze mensen aantrekken. Diep respect 
voor de organisatoren Patrick Pos, Mirjam 
Pos en Rob Porskamp. Een betere jaarafslui-
ting is er niet.  

Namens het hoofdbestuur wens ik alle le-
den, vrijwilligers en sympathisanten van de 
s.v. Grol heel fijne kerstdagen en een geluk-
kig nieuwjaar.
Hans Scheinck, voorzitter. 

Rob Kraaijenvanger 
Ondernemer, sponsor, 
familieman maar bovenal humorist

bakkerij is gevestigd aan de Mercatorstraat 
in Lichtenvoorde, op het industrieterrein. 
Het is geen bakkerij waar mensen naar bin-
nen kunnen lopen voor een brood, maar De 
Verse Bakker is een cateringservice. Een bak-
kerij van waaruit wij de broodjes klaar ma-
ken en bezorgen.”

Het sponsorschap bij de Grol is voor Rob ei-
genlijk een vanzelfsprekendheid. “Mijn zoon 
Floris voetbalt in de F4. Ik vind het geweldig 
om te zien hoe dat gaat, de gedrevenheid en 
de toch wel serieuze en no-nonsense manier 
waarop de trainers en begeleiders met het 
spel omgaan. Het is fantastisch wat de Grol 
allemaal doet voor de jeugd. Elk kind wordt 
gewaardeerd om de unieke persoon die hij of 
zij is. Al die vrijwilligers die zich met hart en 
ziel inzetten voor de vereniging, dat is heel 
bijzonder. Dan heb je het in mijn ogen als ver-
eniging heel goed voor elkaar. Van zo’n club 
ben ik heel graag sponsor.”

Rob is zelf lid van de Business Club van de 
Grol. “Laatst met deze club nog getuige ge-
weest van de derby Longa-Grol. Wat een 
mooi spektakel. Voor mij is zien voetballen 
beter dan zelf voetballen. Ik geniet van mijn 
zoon als hij met zijn teammaatjes speelt. Niet 
alleen het leren om controle te krijgen over 
de bal en het positiespel, maar bovenal het 
plezier dat ze hebben.”

Zoon Floris vindt het wel jammer dat papa 
zelf niet voetbalt. “Dat vind ik zelf eigenlijk 
ook wel. Voetbal hoort wat mij betreft bij de 
opvoeding. Ik voetbal dan ook wel eens met 
Floris in de tuin maar die ballen van mij vlie-
gen alle kanten op. Geen goed voorbeeld. Ik 
hou het maar op Enduro rijden. Het is voor 
mij makkelijker die motor onder controle te 
houden dan de bal!”
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De moeder der Achterhoekse derby’s stond 
op 1 november 2014 eindelijk weer eens op 
het programma. Of te wel Longa’30-Grol. De 
wedstrijden tussen Longa en Grol en vicever-
sa zijn altijd speciaal. Altijd extra beladen. Dat 
laatste in positieve zin bedoeld. Buutreedner 
en Grol-man Herman Oosterholt omschreef 
het eens als volgt: “Dat Oranje van dee Lech-
voordsen dut mien pien an de ogen. As weij 
zondagsmiddag tegen Longa mot, dan haal ik 
’s mons de wortels al oet ’n soep”! De versie 
van dit jaar was speciaal op de zaterdagavond 
gezet om zo nog meer publiek te trekken en 
hierdoor hoefde Herman die zondag niet in 
soep te vissen. Nou, dat verplaatsen is een 
ijzersterke zet geweest. De weergoden speel-
den ook nog eens mee. Het was zelfs beter 
weer dan dat het bij menig bloemencorso in 
Lichtenvoorde ooit is geweest. De wedstrijd 
was matig, maar de sfeer was fantastisch. De 
duizenden  toeschouwers hadden er echt zin 
in. Het begon natuurlijk prachtig met de ge-
weldige stunt van de s.v. Grol. Het was fantas-
tisch dat met een kraan van onze hoofdspon-
sor er een enorme geluidsinstallatie over de 
ballenvanger heen kwam met daaronder onze 
prachtige clubvlag en de vlag van onze zus-
tervereniging de Knunnekes. Als knipoog naar 
de onlangs opgeheven carnavalsvereniging 
in Lichtenvoorde. Een supporter langs de lijn 
die nog niet wist dat de carnavalsvereniging 
in Lichtenvoorde was opgeheven merkte hier-
over op: “ Is de carnavalsvereniging in Lich-

tenvoorde opgeheven? Dat is een mooi begin. 
Nu de rest hier nog”! Hij had de lachers gelijk 
op de hand. Dat is het mooie van deze wed-
strijd. De onderlinge humor over en weer. Het 
was natuurlijk prachtig dat ons clublied over 
het hoofdveld van Longa’30 klonk en dat deze 
geluidsinstallatie beter was dan het geval van 
Longa. De confettikanonnen van Grol en het 
vuurwerk van Longa voor de aftrap gaf nog 
eens extra cachet aan deze wedstrijd. De uit-
slag was voor Grol teleurstellend. Ondanks dit 
verlies is er toch veel gewonnen. De business-
clubs van Longa en Grol hadden voorafgaand 
aan de wedstrijd een uitwisseling met elkaar 
die doorspekt was van de typische Longa-
Grol humor. Ook voor de jeugd is het een hele 
belevenis om zo’n spektakel als Longa-Grol 
mee te maken. Hiermee voedt je de onder-
linge rivaliteit. Een rivaliteit die je moet blij-
ven voeden, zodat die niet verloren gaat. Dat 
is een stukje volks- en streekcultuur, waar je 
trots op moet zijn. Zo sprak ik na afloop van 
de wedstrijd een bekende uit Lichtenvoorde 
in de kantine van Longa. Hij kwam met een 
grote glimlach van oor tot oor naar mij toe en 
zei: “Zou je me niet eens feliciteren, want wij 
hebben gewonnen”. Ik zei tegen hem: “Wij? 
Je bent je hele leven nog nooit op het voet-
balveld van Longa geweest en nu praat je al 
van wij”! Prachtig mooi vind ik dat. Uiteraard 
liep ik daar ook Longa-man en gangmaker 
van het opgeheven Lichtenvoordse carnaval 
Max Wekking tegen het lijf. Iemand die ook 

graag de rivaliteit in stand houdt. Als hij in het 
verleden bij zijn wijlen schoonvader en Grol-
man in hart en nieren Antoon Frank op be-
zoek kwam kreeg Max steevast een bierglas 
met het sv Grol Logo naar hem toegedraaid, 
waarop Max het glas terugdraaide zodat hij 
niet tegen het Grol Logo hoefde aan te kijken. 
Mooi geouwehoer. Dat in stand moet blijven. 
Natuurlijk waren er ook wel wat kritische 
kanttekeningen rond de wedstrijd, maar die 
zijn mijns inziens  onnodig in de media op-
geklopt en opgeblazen. Dat is natuurlijk ook 
een gevolg van de opkomst van Facebook, 
Twitter en de vaak enorme zuurgraad van de 
hedendaagse journalistiek. Die hoofdzakelijk 
het accent leggen op het negatieve i.p.v. op 
het positieve. Mijn conclusie is dat door de 
derby Longa-Grol de rivaliteit tussen Groenlo 
en Lichtenvoorde weer is aangewakkerd en 
nieuwe impulsen heeft gekregen. Ik kijk nu al 
uit naar de return in maart 2015. Ik hoop dat 
de rivaliteit dan wederom een vervolg krijgt 
en dat ze in Lichtenvoorde ook iets inventiefs 
weten te bedenken voor de return. Of schat 
ik ze daar in Lichtenvoorde nu te hoog in? Dat 
is iets waar ik onder de kerstboom nog eens 
rustig over na zal denken. Ik wens u allen fijne 
feestdagen toe en bovenal een gezond, liefde-
vol en sportief 2015. Met in 2015 hopelijk een 
revanche van Grol op Longa die zijn weerga 
niet kent. 

De Vlaggenist.
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