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Geachte lezer,

De kop is er af! Het feestjaar waar we met zijn allen lang reikhalzend naar uitgekeken hebben 

is afgetrapt. Hopelijk zeggen we aan het einde van het jaar dat we een fantastisch jaar met 

zijn allen hebben beleefd. In het clubbad zullen we tussen alle andere achtergrondverhalen 

en interviews door uiteraard aandacht schenken aan het jubileumjaar. Wij wensen allen die 

betrokken zijn bij de jubileumactiviteiten veel succes hier een waardige Grolinvulling aan te 

geven en u als feestvierder en deelnemer aan de jubileumactiviteiten veel plezier. 

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe jaargang clubblad s.v. Grol. Onze vormgever en 

man van de opmaak, John Ligtenberg, heeft weer zijn uiterste best gedaan het clubblad een 

nieuwe frisse look te geven. Wat ons betreft is hij daar wederom zeer in geslaagd. Weder-

om zijn de onderwerpen die voorbij komen zeer divers. De nieuwe voetbalplaatjesactie is 

aanstaande. ‘Wat was 1918 voor jaar?’, neuzen in oude clubbladen, en onze voorzitter heeft 

in een volle feesttent bij Grolse Boys, ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum de club ten 

huwelijk gevraagd. Na twee blauwtjes verloopt dit straks allemaal hopelijk iets voorspoediger 

en lig ‘’t nus’ niet al bij voorbaat ‘onder d’n boom.’ Niet gek trouwens, iemand ten huwelijk 

vragen die 30 jaar jonger is. 

Het seizoen is in maanden al behoorlijk gevorderd, maar als je in sommige gevallen naar het 

aantal gespeelde wedstrijden kijkt, dan lijkt het pas november. Wat een grote onderlinge ver-

schillen soms. Een aandachtspuntje voor de KNVB hopelijk, evenals de dubieuze afgelastin-

gen op kunstgrasvelden bij sommige clubs. Ben benieuwd hoe competities voltooid worden. 

De inhaalagenda is al vol, er moet al weer doordeweeks ingehaald worden, zelfs tijdens 

het Marveldtoernooi. Lekker, met een team dat bijna volledig als vrijwilliger actief is op het 

toernooi. Het werkt competitievervalsing in de hand, doordat teams niet compleet of niet op 

volle oorlogssterkte aan kunnen treden, vanwege afwezigheid van spelers. 

Of worden wedstrijden straks enkel administratief afgedaan? We zullen het zien. 

Hopelijk doet de lente snel echt zijn intrede, en niet alleen op de kalender. We zijn er alle-

maal aan toe. En dan is het vele malen leuker langs de lijn. Voor dit moment wens ik u, mede 

namens mijn collega’s van de redactie, veel lees- en kijkplezier toe met uw eigen clubblad. 

Ondanks de koude periode met warmte gemaakt.

Henri Walterbos, Hoofdredacteur
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Paul Overkemping 
en zijn beide kleinzonen 
Wiebe en Chiem
Door: Ronald Buesink

Paul Overkemping is al ruim 40 jaar 

getrouwd met Hermien. Hij is vader van 

twee dochters Judith en Ilona. Daarnaast 

is hij opa van 5 kleinkinderen. Twee van 

zijn kleinkinderen voetballen bij de Grol. 

De oudste, Wiebe, voetbalt in de JO11-5 en 

is de zoon van Judith en Kim Theissen en 

Chiem voetbalt in de F-pups en is de zoon 

van Ilona en Koen Wellink. Leuk om opa, 

Wiebe en Chiem nader aan jullie voor te 

stellen. Voor deze gelegenheid fiets ik op 

een zaterdagochtend naar de Koperslager 

waar ik Paul, Wiebe en Chiem aantref voor 

een vragenuurtje. Op het moment dat ik arri-

veer zijn de jongens al druk aan het ballen 

op het pleintje voor het huis. Zodra ze mij 

zien, komen ze snel aangerend om mee naar 

binnen te gaan. De koffie wordt gezet en we 

kunnen beginnen.

Wie zijn Wiebe, Chiem en Paul?

Wiebe. 
“Mijn vader en moeder zijn Kim en Judith en 

ik woon op de Snieder. Ik ben 9 jaar en ga 

naar school op de Ni-je Veste Buitenschans. 

Ik heb twee zussen, Eeke en Pien. Ik voetbal 

bij de JO11-5 en mijn trainers zijn Ids de 

Vries, Robert Berendsen en Sander Kraaij-

envanger.

We trainen twee keer per week en als de 

extra woensdagtrainingen van Max de Vries 

weer beginnen (mei) 3 keer en we hebben 

een leuk team. Het liefst speel ik op kunst-

gras. Mijn favoriete positie is verdediger 

(lekker beuken). Het leuke aan verdedigen 

vind ik de duels aangaan en proberen de nul 

te houden. En als de wedstrijd het toelaat 

af en toe mee op komen om een goede 

voorzet te geven. 

Ik vind plezier hebben in het spelletje het 

belangrijkst en verder doe ik erg mijn best 

om een betere voetballer te worden en zo 

hoog mogelijk te spelen. Van de trainers leer 

ik om voor de man te komen en zo een duel 

te winnen. We doen ook veel aan kappen en 

draaien voor een betere techniek. En ik oe-

fen zelf heel vaak de Zidane (zie YouTube).

Naast voetbal lijkt het me leuk om te turnen 

en dan met name in de rekken. We doen 

dat wel eens met gym op school. Misschien 

dat ik daar ooit eens bij ga. Het is ook nog 

eens een goede aanvulling op voetbal. 

Omdat je dan vaak minder geblesseerd bent.                              

En wat ik ook leuk vind is vissen. Ik ga 

vaak met opa vissen in de gracht en heb al 

heel veel visattributen bij elkaar gespaard.                                                                                                        

En ook luister ik graag naar hardcore muziek 

(kind van de duivel).”

Chiem.
“Mijn vader en moeder zijn Koen en Ilona 

en ik woon op de Zilversmid. Ik ben 6 jaar 

en ga ook naar school op de Ni-je Veste 

Buitenschans. Ik heb 1 zus en zij heet Fem. Ik 

voetbal nu een maand bij de F-pups en mijn 

trainers zijn Sander van Beckhoven, John ter 

Heerd en Maurice Gelinck. 

Wij trainen twee keer per week en het liefst 

speel ik dan kleine partijtjes. Voorin vind 

ik het leukst want dan kan ik lekker goals 

maken. De ballen schiet ik dan zo hard als ik 

kan op het doel. En ik probeer ook tweebe-

nig te zijn. Daar oefenen we ook vaak op. 

Sander vindt dat belangrijk.

Voetballen vind ik ook leuk om te kijken. Ik 

ben voor Ajax. Ik ben dit seizoen met papa 

voor de eerste keer in de Johan Cruyff/

Amsterdam Arena geweest en heb de 

wedstrijd van Ajax tegen Willem 2 gezien.  

Het werd 3-1 voor Ajax.  Op datzelfde 

tijdstip zat Wiebe met zijn papa in De 

Kuip de wedstrijd van Feyenoord tegen 

Roda JC te kijken. Feyenoord won met 6-1. 

Wiebe is een echte Feyenoord supporter.                                                                               

Waar we allebei van houden is de hond 

(labrador) van Wiebe. Hij heet Tom en is erg 

lief. Tom is bijna twee jaar oud en als ik bij 

Wiebe logeer spelen en wandelen we met 

hem. En we zijn allebei voor Real Madrid 

omdat daar de beste speler van de wereld 

speelt: Cristiano Ronaldo.

Thuis vind ik het leuk om muziek (hardcore) 

te luisteren en mee te zingen. Af en toe 

speel ik op de PlayStation (FIFA). Ik heb een 

konijn als huisdier. Een hele lieve. Het hok 

schoonmaken vind ik niet zo leuk en dat 

doet papa altijd.”

Paul.
“Sinds kort ben ik met vervroegd pensi-

oen gegaan. Ik heb 44 jaar als ambtenaar 

gewerkt. In Groenlo bij onderwijs en een 

klein beetje sport en de laatste jaren in de 

gemeente Oost-Gelre alleen maar sport. Ik 

vind het fijn dat alle kleinkinderen dicht in 

de buurt wonen zodat ik ze vaak kan zien. 

Privé, maar ook tijdens het sporten. Soms 

gaat Hermien ook mee om te kijken. Of het 

nou dansen, volleybal, scouting of voetbal is, 

wij vinden alles leuk. 

Zelf heb ik jaren lang op redelijk niveau 

gevoetbald. Ik begon toen ik 12 jaar was bij 

de Grol.  Tot mijn twaalfde speelden we vaak 

voetbal op pleintjes en trapveldjes op een 

paar normale schoenen die je ook op school 

aan had. Daar heb ik veel van geleerd. Toen 

ik 15 jaar was kwam ik in de A-jeugd waar ik 

3 jaar gespeeld heb. Vanaf mijn achttiende 

tot en met mijn drieëndertigste heb ik in Grol 

1 gespeeld. In die jaren werd ik twee keer 

speler van het jaar. Vanaf mijn drieëndertig-

ste tot en met mijn vijfenvijftigste in lagere 

seniorenteams. Door slijtage aan mijn knieën 

moest ik noodgedwongen stoppen. Ik stond 

altijd centraal achterin. Ik heb met heel wat 

coryfeeën gespeeld en vele trainers meege-

maakt. Om een aantal coryfeeën te noemen: 

Theo Kaak, Harry Notten, Fons Zuidinga, 

Wolfgang Zuidinga, Theo Hulshof, Jan Blan-

kenborg, Henk Hoffman, Bennie Gunnewiek, 

Bertus Oostendorp, Paul Verhoeven, Gerard 

Sprenkeler, Tonnie van Lith, Joop Koenders, 

Hein Freyer, Theo klein Gunnewiek. Maar 

later ook nog met Michel Hoffman, Laurens 

te Veluwe, Hans Emaus, Tonnie Vaarwerk, 

Edwin Bosman, Henri Ponds, Erwin te Velu-

we, Erik te Veluwe en Vincent Wiegerinck. 

Een aantal trainers, die ik me nog herinner 

zijn: Bertus Mensert, Harry Notten, Eric De-

tiger en Chris te Winkel (meest van geleerd).                                                                                                                                        

        

Op dit moment ben ik met veel plezier als 

vrijwilliger bij de woensdagmiddaggroep 

actief en daarnaast scout ik de F-pups en op 

het Marveldtoernooi. Ik ben dus nog regel-

matig op het voetbalveld te vinden.”

Paul  en zijn kleinkinderen zijn zeer 

close. Het is net als de Grol één grote fa-

milie waarbij veel mag en kan. Hij vindt 

het fijn om de kinderen om zich heen te 

hebben en omgekeerd is dat ook zo. Ze 

voelen zich bij opa en oma net zo thuis 

als bij pa en ma heb ik gemerkt in die 

tijd dat ik er was. 

Wiebe, Paul en Chiem

Paul staande links

Chiem en Wiebe



Albert Heijn
Wallerbosch

Everybody Appie
Openingstijden: 

ma/di/wo/do  8.00 t/m 20.00

vrijdag  8.00 t/m 21.00

zaterdag  8.00 t/m 20.00

zondag  12.00 t/m 18.00

Beltrumsestraat 40, 

7141 AM    Groenlo
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PASSIE MET ONS 
DEELT...

...ONTDEKKEN  
WIJ INSPIRERENDE 

 MOGELIJKHEDEN

Countus Groenlo  /  Barkenkamp 5  /  T (0544) 82 09 00 
groenlo@countus.nl  /  www.countus.nl
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Vervanging toplagen kunstgrasvelden

1, 2, 3 juni Topbezetting 29e Marveldtoernooi

Na berichtgeving op de website van de Groenlose Gids met de kop ‘Nieuw kunstgras voor 

s.v. Grol’ vroegen wij voorzitter Hans Scheinck naar zijn kant van het verhaal. Dan kan hier 

geen misverstand over bestaan. Hieronder zijn reactie.

Na intensief overleg met de gemeente Oost Gelre is de stand op dit moment : 

1. Het college van B. en W.  is op 13 maart 2018 unaniem akkoord gegaan met de 

vervanging van de toplaag van het kunstgras van het hoofdveld. Een belangrijke stap. 

2. Het gevraagde budget voor vervanging is in stand gebleven € 230.000,-  excl. btw. 

 De btw is voor rekening SEAG. (NOC/NSF meldt dat de “btw-vrijstelling sport” op 

 1 januari 2019 ingaat). 

3. Het college gaat aan de gemeenteraad een krediet vragen van € 230.000,-  voor 

de vervanging beschikbaar te stellen en als subsidie aan de SEAG toe te kennen. 

Behandeling in de gemeenteraad is in de eerste helft van juni a.s. 

4. Het college kiest voor de optie om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Dit betekent een bovenlaag van kurk.  De infill bestaat dan uit drie lagen : onderste laag 

stabilisatiezand, tussenlaag stabilisatie met eerste klas kwaliteit rubber en de bovenlaag 

(de speellaag) met kurk.  De aanvraag van € 230.000,- is ook op deze optie gebaseerd. 

5. De gemeente ontvangt nu graag het totale financieringsplan om het kredietvoorstel aan 

de gemeenteraad compleet te maken. 

Door: Henri Walterbos

Het deelnemersveld van de 29e editie van 

het Internationaal Marveldtoernooi is er een 

om wederom de vingers bij af te likken. Za-

terdag 17 februari werd onder grote belang-

stelling in het sportcafé het deelnemersveld 

2018 bekend gemaakt, dat 1, 2 en 3 juni met 

elkaar de strijd aanbindt om de grote wissel-

bokaal in ontvangst te mogen nemen van dit 

wereldwijd aanspreekbare voetbaltoernooi 

voor C-jeugd. Een deelnemersveld van ab-

soluut topniveau, uit verschillende culturen, 

met diverse speelstijlen. De 12 ploegen zijn 

afkomstig uit 7 verschillende landen en 3 

verschillende continenten. Van 8 ploegen 

verscheen de hoofdmacht aan het begin van 

het Europacupseizoen in de UEFA Champi-

ons League of Europa League. In tegenstel-

ling tot afgelopen jaar maken dit jaar weer 

5 Nederlandse teams deel uit van het sterke 

deelnemersveld. Naast Feyenoord, Ajax, PSV 

en uiteraard s.v. Grol, prijkt de naam van FC 

Twente na een jaar van afwezigheid weer op 

de affiche. 

Nieuwe deelnemers in Groenlo zijn PAOK FC 

uit Griekenland, Korea FL selectie uit Zuid 

Korea en Atlético Madrid uit Spanje. Oude 

bekenden die in Groenlo een gooi doen naar 

de titel zijn Bayer 04 Leverkusen uit Duits-

land, Celtic FC uit Schotland, FC Barcelona 

uit Spanje en Red Bull Brasil uit Brazilië.  

De opzet van het toernooi blijft ongewijzigd: 

twee poulewedstrijden op de vrijdagavond, 

drie op de zaterdag en op de zondag de 

plaatsings- en finalewedstrijden. De loting 

voor de poule-indeling werd verricht door 

Elvio van Overbeek, uitkomend voor De 

Graafschap. Hij speelde in 2007 met PSV 

op het Internationaal Marveldtoernooi. PSV 

won het toernooi en Elvio ging met twee 

persoonlijke prijzen aan de haal: hij werd 

topscorer en de toernooiscouts benoemden 

hem tot ‘Beste speler van het toernooi’. 

De s.v. Grol legt het totale financieringsplan nog in maart aan de gemeente voor. Daaruit blijkt dat de s.v. Grol het kunstgras op veld 1 ook 

vervangt als de gemeenteraad akkoord gaat. Marveld Recreatie gaat dan hetzelfde doen. Het kunstgras op de Marveld Arena wordt vervangen. 

Planning is (nog steeds) dat de toplagen van alle drie velden in de zomerstop vervangen worden. Maar dat hangt dus van de beslissing van de 

gemeenteraad af. 

  

1 t/m 3 juni 2018        SPORTPARK “DEN ELSHOF” GROENLO

29e INTERNATIONAAL MARVELDTOERNOOI

www.marveldtournament.com

SV GROL

AJAX

PSV

FEYENOORD

FC TWENTE

CELTIC FC

ATLÉTICO MADRID

BAYER 04 LEVERKUSEN

RED BULL BRASIL

FC BARCELONA

KOREA FL

PAOK FC



Ronald Gerritsen  |  Bevrijdingslaan 23  |  7141 ZX Groenlo

0544 - 840623   |   06 - 51314790

ronald-gerritsen@hotmail.com   |  www.ffanderskoken.com

Zoekt u iets:

... creatiefs ... 
... gezelligs ... 
... leuks ... 
... of gewoon ff iets anders? 

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.




Growing a better world together

www.rabobank.nl/noa

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt

Rabobank sporten waar iedereen graag naar kijkt,

maar ook sporten die iedereen kan beoefenen. 

Rabobank. Sponsor van SV Grol

door klein te
beginnen.

De top kunnen
bereiken
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Max de Vries jr en Roel Ottink winnaars Nieuwjaarsloop Grol

Grol 100 Jubileumjaar
officieel geopend 
Door: Henri Walterbos

Op zondag 7 januari werd voorafgaande aan de traditionele Nieuwjaarsloop het Grol 100 

jubileumjaar officieel geopend. Jan Wolterink, met 72 verenigingsjaren het langst lid van s.v. 

Grol, en Dean Oesterholt, het op dat moment laatst aangemelde verenigingslid, startten de 

aftelklok naar de 100e verjaardag op 18 september 2018. 

Nadat het jubileumjaar geopend was schoten de deelnemers aan de Nieuwjaarsloop uit de 

startblokken om hun rondje te lopen op het nieuwe parcours. Onder zonnige omstandighe-

den, maar wel met een koude wind, liepen 171 personen de korte afstand van 3,6 km en 43 

personen de lange afstand van 10,2 km. 

Winnaar op de lange afstand werd Max de Vries jr., speler van Grol 2.  Roel Ottink, even-

eens speler van Grol 2, werd de winnaar op de korte afstand in een tijd van 14 minuten en 14 

seconden. Na afloop was er voor elke jeugdige deelnemer een zakje snoep en een broodje 

knakworst. Voor de oudere jeugd en senioren was er een broodje warm vlees. In de nieuw-

jaarstoespraak van voorzitter Hans Scheinck kwamen tal van zaken voorbij, al hield hij het 

kort. De voorzitter gaf direct duidelijk aan dat zijn Nieuwjaarsspeech geen lange toespraak 

zou worden. “Ik kan mijn woorden best beperkt houden want het gaat goed met de s.v. Grol. 

Er is rust, er wordt hard gewerkt door alle vrijwilligers en de sportieve prestaties zijn bovenge-

middeld in de eerste seizoenshelft. Prestaties die ondersteund en begeleid worden door maar 

liefst 160 trainers en leiders. Een ongelooflijk aantal. Respect voor jullie allen en een groot 

compliment.” De voorzitter was verheugd te kunnen mededelen dat het contract met hoofd-

trainer Sander Hoopman met een jaar verlengd was. Daarnaast maakte Hans bekend dat er 

met Veld Koeltechniek een nieuwe sponsor voor de jeugdafdeling is gevonden, als opvolger 

van de Rabobank. (Zie ook het verhaal verderop in dit clubblad).

Cryptisch was de voorzitter met de volgende aankondiging; Er is een nog wat pril initiatief te 

noemen dat het jeugdvoetbal een extra financiële impuls wil geven. In de wetenschap dat er 

talentvolle jeugdlichtingen aankomen die we nog beter willen maken. Want Grol 1 in de derde 

klas, dat kan alleen maar tijdelijk. Het huidige eerste elftal is bezig weer de eerste basis te 

leggen voor de sprong omhoog. De aankomende talenten kunnen zien dat stevig trainen en 

intensief wedstrijd spelen voorwaarde voor succes is. Oh ja, dat initiatief. Ik kan zeggen dat 

dit een exclusieve gemeenschap binnen de Grol gaat worden en open staat voor alle leden of 

diegenen die lid willen worden.”  

Ook vertelde hij over de laatste stand van zaken omtrent de staat van de kunstgrasvelden. 

“Wij hebben ons als bestuurders niet alleen bezig gehouden met de rubberkorrels maar ook 

met de staat van onze kunstgrasvelden. Tien jaar oud en zeer veel op gespeeld. Wij twijfelen 

aan de kwaliteit. Zowel van het hoofdveld (door gemeente betaald), van veld 1 (door s.v. Grol 

betaald) als van de Marveld Arena (door Marveld Recreatie betaald). De velden worden deze 

week alle drie officieel gekeurd door een extern gespecialiseerd bureau. Over een maand we-

ten we hoe we er voor staan.” Inmiddels is hier meer over bekend. Zie elders in deze uitgave. 



STERK IN UW MERK

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl

Anholtseweg 26, Dinxperlo (NL)     T 0315 654144  info@wansingkeukens.nl     www.wansingkeukens.nl

50 jaar 
� uis in keukens

ideemedia.nl

altijd goed
in vorm!

     reclame- en internetbureau
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Door: Henri Walterbos

Als club werden we afgelopen kwartaal op-

geschrikt door het overlijden van twee jonge 

mensen. Op 5 januari overleed Ellen van Alst 

– Garstenveld (45), in de steenkoude nacht 

van 2 op 3 maart Sjoukje Steentjes (14). 

Ellen was moeder van 3 spelende leden 

binnen s.v. Grol. Daphne speelt in MO15-3, 

zusje Chanine in MO13-2 en Jeffrey komt uit 

in JO11-2. Ze was altijd een zeer betrokken 

ouder en zette zich in om te rijden waar 

nodig.  Daarnaast was zij vrijwilligster. Toen 

ze bemerkte dat het aantal scheidsrechters 

niet voldoende was, nam ze de fluit zelf ter 

hand bij de meidenteams. Dit deed ze voor 

de zeventallen. In de zomer van 2017 waren 

meisje van de koffiecorner. Rik is een voor-

aanstaand sponsor van s.v. Grol en speler 

van het 45+ team. Carola is op gezette tijden 

vrijwilligster bij onze vereniging. Na een 

indrukwekkend en massaal bezocht afscheid, 

waarin Lichtenvoorde en Groenlo één waren, 

samen optrokken, samen rouwden, moeten 

In Memoriam Ellen van Alst - Garstenveld en Sjoukje Steentjes 

de berichten Ellen en haar gezin niet gunstig 

gezind. Ze werd ernstig ziek en helaas kwam 

ze deze ziekte, ondanks haar verbeten 

strijd, niet te boven. Zo lang het kon bleef 

ze naar sportpark Den Elshof komen om 

de teams waarin haar kinderen uitkwamen 

aan te moedigen. We zijn Ellen dankbaar 

voor hetgeen zij voor s.v. Grol gedaan heeft. 

We wensen echtgenoot Bas, haar kinderen 

Daphne, Chanine, Jeffrey, verdere familie, 

vrienden en bekenden heel veel sterkte toe 

dit zware verlies te dragen. 

Nadat in de vroege zaterdagmorgen het 

bericht doorsijpelt dat Sjoukje, dochter van 

Rik Steentjes en Carola Steentjes – Aagten, 

de nacht ervoor plotseling is overleden is 

er verbijstering, ongeloof, ontzetting. Heel 

even hopen dat het toch maar niet waar is, 

het een vergissing betreft, maar dan komen 

de berichten van alle kanten binnen en 

moet het wel waar zijn. Grote verslagenheid 

alom. Niet alleen in Groenlo, maar ook in 

Lichtenvoorde, waaruit het gezin ruim 12 

jaar geleden naar Groenlo verhuisde. 14 Jaar 

pas! Voorzitter Hans Scheinck schrijft op 

de website dat s.v. Grol geheel ontdaan is. 

Geheel juist. Sjoukje was een bekend gezicht 

op Den Elshof. Een vrolijke verschijning. 

Voetbalde ze een blauwe maandag bij s.v. 

Grol, ze was volledig op haar plek als het 

velen die haar lief hadden verder leven met 

een niet te bevatten lege plek naast zich. Een 

loodzware opgave, maar wat werden haar 

naasten door liefde en warmte omringd door 

vrienden, bekenden, buren, etc. Moge hen 

dit kracht geven om met dit zware verlies om 

te gaan. Wij wensen Rik, Carola, zus Diede, 

opa, oma’s, families Steentjes en Aagten,  

vriendinnen, vrienden, zwemgenootjes, dans-

genootjes, klasgenoten heel veel sterkte toe.  

Uitslagen Nieuwjaarsloop:
Lange afstand algeheel:
1. Max de Vries (Ferry Froeling Wisselbokaal)
2. Wouter Scharenborg
3. Christian Reinders
Lange afstand Veteranen:
1. Koen Bleumink
2. Pieter Maarschalkerweerd
Lange afstand Dames:
1. Kim Baack
Lange afstand A-Jeugd:
1. Ties Klein Gunnewiek
2. Tijmen Lageschaar
Lange afstand B-Jeugd:
1. Ids de Vries
Lange afstand C-jeugd:
1. Tiem Rots
2. Mick Krebbers

Lange afstand D - jeugd:
1. Mats Rots
Korte afstand Algeheel:
1. Roel Ottink
2. Wouter Rexwinkel
Korte afstand Veteranen:
1. Frank Oosterholt
2. René Schuurmans
Korte afstand Meisjes + Dames
1. Sophie te Brake + wisselbeker
2. Fem Gelinck
Korte afstand A-jeugd:
1. Jelle Rijks
2. Wout Walterbos
Korte afstand B-jeugd:
1. Daan Rots + Jan Overkemping Bokaal
2. Okke Roorda
Korte afstand C-jeugd:
1. Timo Veld + Wisselbeker
2. Thieme Willemsen

Korte afstand Meisjes pupillen
1. Lynn Scharenborg + Rabobokaal
2. Eva Alten
Korte afstand D-jeugd: Sijbel-Bokaal
1. Floris Lagers + Sijbel Bokaal
2. Bodhi Bossink
Korte afstand E-jeugd:
1. Noah Oosterholt + Rabobokaal
2. Finn Bloem
Korte afstand F-jeugd:
1. Floris Koppelman + Rabobokaal
2. Sem van Beckhoven
Korte afstand F - Pups:
1. Rosa van Beckhoven
Team met grootste deelname:
Pupillen: JO 11-1
Junioren: JO 17-1



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

www.johnligtenberg.nl 
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Even voorstellen: 
John ter Heerdt en Floris Geessinck
Zoals het weer voortdurend wisselt van warm tot koud en van zon tot regen, zo wisselt het af en toe ook in hoofdbestuur van onze club. Ze 

zitten er al een tijdje, maar zijn toch nog voor velen een nieuw gezicht in ons hoofdbestuur; John ter Heerdt en Floris Geessinck. Zij stellen zich 

graag aan u voor!

Door: Pim Westervoorde

John ter Heerdt

“Mijn naam is John ter Heerdt. Ik ben van-

wege de liefde naar het mooie Groenlo ver-

huisd. Inmiddels ben ik al weer bijna 10 jaar 

getrouwd met Marleen ter Heerdt - Müller 

en samen hebben we drie zonen. Onze 

oudste zoon Julian, acht jaar oud en spelend 

bij JO9-2, is de reden dat ik actief betrokken 

ben geraakt bij de Grol. Onze middelste 

zoon Stijn is zes jaar oud en speelt nu bij de 

JO8-3, onze jongste telg Floris is drie jaar en 

hij moet nog zo’n anderhalf jaar wachten 

voordat hij bij de F-pups mag spelen. Binnen 

de vereniging ben ik nu actief als coördinator 

van de F-Pups, als coördinator van de JO9/

JO8 klasse, als trainer/leider van de JO8-3 en 

tegenwoordig dus ook als bestuurslid in het 

voetbalbestuur en het hoofdbestuur met als 

aandachtsgebied “Voetbal Organisatorische 

Zaken Jeugd”.

Het is een bewogen jaar waarin de KNVB 

competities is gaan aanbieden op geboor-

tejaarindelingen. Dat zorgt voor nieuwe 

veldgroottes en regels over het vermelden 

van uitslagen. Dat brengt de nodige aanpas-

singen met zich mee. Hier helpt het dat met 

de nieuwe organisatiestructuur van de s.v. 

Grol de focus meer en meer komt te liggen 

op voetbal en juist daar wil ik mijn steentje 

aan bijdragen.

De s.v. Grol staat er prima voor met een 

mooi ledenbestand, een prachtige accom-

modatie en een keurkorps aan vrijwilligers. 

We hebben mooie nieuwe initiatieven zoals 

bijvoorbeeld ‘De Voetbalschool’ en hebben 

Veld Koeltechniek als nieuwe hoofdsponsor 

van de jeugd mogen verwelkomen. We 

vieren op een prachtige manier ons 100-jarig 

bestaan en we gaan voor voetbal met plezier 

en ambitie. Al met al is de s.v. Grol een 

vereniging waar we trots op mogen zijn en 

waar ik me dan ook graag voor inzet.”

uit van Grol 6. In de tussentijd ben ik naast 

speler ook nog actief geweest als vrijwilliger, 

eerst als trainer bij de circuit trainingen, later 

binnen de commissie Nevenactiviteiten.

Binnen het hoofdbestuur ben ik verant-

woordelijk voor het taakgebied accomoda-

tiebeheer. In eerste instantie heb ik een rol 

gekregen binnen de Stichting Exploitatie 

Accommodatie s.v. Grol. Drie personen bin-

nen de SEAG zijn vertegenwoordigd vanuit 

het hoofdbestuur. Aangezien Peter Harbers 

aftrad binnen het hoofdbestuur vanuit de 

SEAG, kwam er een plek vrij en deze neem 

ik nu in. 

Binnen de nieuwe rondogram zal ik me 

bezighouden met de thema’s die onder 

accommodatie vallen. In hoeverre de nieuwe 

structuur met de rondogram een verbetering 

is ten opzichte van de “oude” structuur vind 

ik nu nog lastig te zeggen. Wel ben ik het 

eens met de gedachte achter de nieuwe 

structuur: voetbal centraal stellen.

In mijn ogen is het goed dat het bestuur van 

een grote vereniging bestaat uit een mix van 

jong en oud. Ik hoop dat ik met mijn 23 jaar 

een frisse kijk kan meebrengen op onder-

werpen die besproken worden. Verder hoop 

ik vooral veel te kunnen leren binnen het 

hoofdbestuur.

Sportieve successen zijn altijd goed voor een 

sportvereniging, maar ik vind het belang-

rijker dat Grol in de toekomst nog meer 

een vereniging wordt waar zowel spelende 

als ondersteunende leden graag komen. 

Uiteindelijk valt of staat het succes van een 

vereniging met de betrokkenheid van de 

leden. Hier liggen zeker kansen voor de 

toekomst, waaraan ik mijn steentje hoop bij 

te kunnen dragen.”

Floris Geessinck

“Mijn naam is Floris Geessinck, geboren 

en getogen in Groenlo, maar inmiddels 

woonachtig in Enschede. In 2013 ben ik daar 

naartoe vertrokken voor mijn studie, maar 

inmiddels werk ik weer in Groenlo bij Marga 

Klompé. Vanaf de F-pupillen heb ik bij Grol 

gespeeld en sinds een paar jaar maak ik deel 



Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

Duurzaam op Groengas

Tankstations
 • Scherpe prijzen
 • Moderne wasstraat
 • Ruime shop

Levering brandstoffen, groot en klein:
• Dieselolie
• Dieselolie XMILE (brandstofbesparend)
• Petroleum

Tankstation Den Sliem
24 uur per dag geopend, alle gangbare betaalpassen

Verkoop van alle 
Mobil en Argos Smeermiddelen
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Dames s.v. Grol en Vios Beltrum 
vieren samen feest
Vrijdagavond 16 februari zal de boeken in gaan als het eerste gezamenlijke verbinding- en 

verbroederingsfeest tussen de s.v. Grol en Vios Beltrum. Dit feest was bedoeld voor de dames 

1 van Vios Beltrum, de dames 1 van de s.v. Grol en het gezamenlijke 2e team. Liefst 45 dames 

en hun begeleiding hadden zich hiervoor aangemeld. Aanleiding voor deze avond is de 

samenwerking tussen de beide verenigingen met betrekking tot het damesvoetbal, hetgeen 

resulteerde in het gezamenlijke team ‘dames 2’. 

Om nu ook de dames van de eerste teams aan elkaar te laten wennen onder andere 

omstandigheden, met mogelijk ook met een knipoog naar de toekomst toe, was de avond 

georganiseerd waar de diverse sterke punten van de teams werden benadrukt. Feestvieren is er 

daar slechts eentje van.

Rob Porskamp van het sportcafé Den Elshof had een uitstekende proeverij georganiseerd. 

Liefhebbers van diverse wijnen, likeurtjes en de lekkerste speciaal bieren kwamen ruimschoots 

aan hun trekken. Uiteraard ontbraken lekkernijen als bitterballen, kaas, worst en chocolade niet 

voor dit gezelschap vrolijke smulpapen.

Naast de proeverij werden de dames getest op hun algemene kennis, en kwamen onderwerpen 

voorbij als Disney, Eurovisie Songfestival en een plaatjesparade. Om de feestvreugde te verhogen 

werd er ook nog gezongen. Het resultaat van de avond was dat dit soort activiteiten voortgezet 

gaan worden in bijvoorbeeld deelname aan het huistoernooi, BBQ en natuurlijk het verbinding- 

en verbroederingsfeest 2019 wat dan door Vios in Beltrum zal worden georganiseerd.

TEKKELS
06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

* Als de Aldi haar deuren heropent na 

een uitgebreide facelift worden klanten 

verrast met een boodschappentas voor 

langdurig gebruik. Deze shopper wordt 

bij de kassa uitgereikt aan klanten, nadat 

zij de boodschappen hebben afgerekend. 

Bij de kassa staat ook Rikie Huisman, 

echtgenote van Grolman in hart en 

nieren en voormalig consul Albert 

‘Appie’ Huisman. Ook zij krijgt een tas 

uitgereikt; groen. ‘Mag ik um inruilen 

veur ne blauwen? De Grolkleuren. Dan 

is mien man ok weer bli-j,’ vraagt ze de 

caissière. Onze hoofdredacteur staat er 

bij en slaat het tafereel gade. ‘Appie en 

de Grol, dat is wat,’ laat ze hem weten. 

Een vertederend stukje clubliefde. 

* Als Pim Westervoorde er met zijn 

vrienden, na een zaterdagavond- en 

nacht stappen bij ’T Doktertje in 

Lichtenvoorde, ’s morgens om 5.00 uur 

achterkomt dat er geen vervoer terug 

is geregeld, belt hij zijn moeder op. ‘Ze 

kwam naar Lichtenvoorde,’ aldus zijn 

vrienden, ‘moar ze zei niks. 

Ze was hellig jongen.’  

* Grolse Boys vierde onlangs haar 70 

jarig jubileum, waarmee nog van harte 

gefeliciteerd, en presenteerde de rood-

witte club van het Wilgenpark haar 

jubileumboek met hierin 70 verhalen 

over 70 verschillende mensen. ‘Bienoa 

’t zelfde as ons jubileumbook, moar hier 

steet zeuventig keer dezelfde naam in. 

Den van Theo Huuskes,’ aldus iemand 

aan de zijlijn bij Grol 1. 

* Tijdens de carnavalsavond is het 

gebruikelijk dat ook de regerend 

hoogheden een woordje doen. Enkele 

passages willen wij u niet onthouden. 

Uit de speech van Prins Henk-Jan en 

Adjudant Maurice de volgende citaten:

“Doar stoat wi-j dan. In de Huiskamer 

van de s.v. Grol, de buiskamer van de 

s.v. Grol zö’j bedoelen. 

* “D’r wordt heel wat af genøhld hier, 

maar vooral veel gelachen. Waar maak 

je het mee dat als de hoofdprijs van de 

VSVG getrokken wordt, iedereen met 

zijn lootjes in de handen in spanning 

zit om wie toch die grote televisie heeft 

gewonnen, is de prijswinnaar nergens te 

vinden. Zit hee gewoon te bauten! Dat 

kan alleen maar hier!” 



INFO@VLOERENGROENLO.NL
WWW.VLOERENGROENLO.NL

TapijtTapijt
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Beltrumsestraat 13, 7141 AJ Groenlo   T 0544 – 46 12 23
info@weeninkbloemsierkunst.nl
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SPELER VAN HET KWARTAAL

Jordy Oonk

Door: Pieter Peters

Naam:

Jordy Oonk

Leeftijd: 

23 jaar

Relatie: 

Ik woon samen met Marieke in Groenlo

Werk: 

Tuinman

Hobby’s: 

Ik drink graag een biertje 

met mijn vrienden

Team:  

Grol 1

Positie:  

Spits

Favoriete Club NL: 

Natuurlijk de s.v. Grol. 

Favoriete club Buitenland:  

Ik ben altijd voor degene die 

kampioen wordt, haha.

Beste speler:  

Johnny van Beukering

Beste speler waar je mee 

hebt gevoetbald: 

Tim Peters

Mooiste voetbalherinnering:

Dat is toch de promotie met Grol 1 

naar de 1e Klasse. Ik zat nog niet 

in Grol 1, maar mocht wel een paar 

wedstrijden invallen. Op de vraag of 

hij nog meer herinneringen heeft, 

antwoordt Jordy droog: “Ohja, ik ben 

nog eens 2 maanden geblesseerd geweest…”

Favoriete eten: 

Met Hollandse pot kun je me 

altijd blij maken.

Dilemma’s

Topscorer of altijd een 

basisplaats bij Grol 1:  

Sowieso topscorer. Als spits moet 

je goals maken en dan het liefst 

zoveel mogelijk.

Rechtsback bij Grol 1 of spits bij 

Grol 2:  

Spits bij Grol 2. Ik voetbal voor 

mijn plezier, dus dan ook het liefst 

op mijn eigen positie.

Natuurgras of Kunstgras:  

Met mijn speelstijl, natuurgras.

Spelen bij Longa’30 of RKZVC: 

FC Winterswijk…

Carnaval of Kermis: 

Oeff… Kermis is ook fantastisch, 

maar ik kies toch voor 

de Carnaval.

Geen alcohol meer of 

niet meer roken:  

Wat is dit nou voor vraag!! 

Ik kan echt niet kiezen hoor… 

Als het écht MOET, 

dan maar niet meer roken.

Een goed gesprek met Marieke 

of een biertje: 

Een goed gesprek met de vrouw 

onder het genot van een glaasje 

bier.

Toon Hartman of Johnny Oud:

Het zijn allebei culthelden, 

ik ga voor beide!
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Autobedrijf DAGO
Onze mensen maken het persoonlijk! Bedrijfswagens

Autobedrijf DAGO
Onze mensen maken het persoonlijk! Bedrijfswagens

Voetbalplaatjesactie s.v. Grol bij Albert Heijn Groenlo

“De dranghekken zijn al weer besteld”
Door: Henri Walterbos

In het seizoen 2011-2012 was het s.v. 

Grol dat haar eigen voetbalplaatjesboek 

kreeg. Dit dankzij Albert Heijn Waller-

bosch. De actie was een megagroot suc-

ces. Wie herinnert zich niet de jeugdige 

spaarders die met hun ‘smekende’ ogen 

van achter dranghekken staand hopen 

op zakjes die ze toegestopt krijgen van 

klanten die zakjes uitgereikt hebben 

gekregen, maar de plaatjes zelf niet spa-

ren. Bas Wallerbosch van Albert Heijn 

Wallerbosch lacht als hij er nog aan terug 

denkt. “De dranghekken zijn al weer 

besteld. In het seizoen 2011-2012 hadden 

we het er al over om dit in het jubileum-

jaar te gaan herhalen. Dit is wel een heel 

mooi moment. Ik heb direct aangegeven 

het dan wel weer te willen doen.” 

Betrokken bij s.v. Grol
Niet alleen als sponsor voelt de ondernemer 

zich betrokken bij s.v. Grol. “Ja, ik ben abso-

luut een Grolman. We sponsoren bij Grol de 

woensdag F-competitie, het Marveldtoer-

nooi, hebben zowel langs het Hoofdveld als 

Veld 1 een reclamebord en een advertentie 

in het clubblad. Ik hoop dat mijn zoons 

straks ook bij Grol gaan voetballen en ik op 

de een of andere manier weer meer betrok-

ken ben bij de Grol. Ik kan natuurlijk altijd 

bij het eerste gaan kijken maar het ontbreekt 

momenteel mijzelf ook een beetje aan tijd, 

in verband met mijn werk en jonge kinde-

ren. Ik hoop straks met mijn kinderen op 

zaterdag naar het voetbalveld te gaan, maar 

dan moeten ze wel iets met voetbal hebben 

natuurlijk,” geniet Bas al bij de gedachte. 

“Maar in de winkel zie ik ook dat Grol leeft. 

Al die Groljongens die in korte broek na 

de wedstrijd hier in de winkel komen of 

vrijwilligers in hun Grolkleding. Dat vind ik 

mooi. Ik heb ook nog eens veel collega’s en 

klanten die betrokken zijn bij Grol.”

Geheel lokaal product
Het nieuwe voetbalplaatjesboek is, in 

tegenstelling tot de eerste versie, een 

volledig lokaal product. Bas is er blij mee. 

“John Ligtenberg is verantwoordelijk voor 

het ontwerp van de boeken en maakt tevens 

deel uit van de organisatie als vrijwilliger van 

s.v. Grol die mede de opzet heeft bepaald. 

Hij is tevens, naast Gerard Houben en René 

van de Mosselaar, één van de fotografen 

die de foto’s voor het boek heeft gemaakt.” 

Een eerste ontwerp dat gemaakt is door 

Ligtenberg ziet er veelbelovend uit. “Het 

wordt een fraai boekwerk,” bladert Bas door 

het conceptontwerp. “ Maarse Drukwerk 

gaat de voetbalplaatjes en boeken drukken. 

Fabian Maarse is ook vrijwilliger bij s.v. Grol 

en aangesloten in het overleg. Die korte 

lijntjes zijn wel prettig en iedereen weet 

waar hij het over heeft. Beiden hebben 

bovendien vaker dit soort projecten gedaan 

voor andere clubs.” In het verzamelboek 

deze keer enkel 910 plaatjes van spelers. Een 

bewuste keuze van de organisatoren. “In het 

lege boek staan al wel foto’s voorgedrukt 

van ‘besturen’ en enkele andere vrijwilli-

gersgroepen.” In het boekwerk ook een 

geste naar teamsponsoren. “Als je sponsor 

bent van een team dan komt je logo op de 

betreffende pagina in het boek en je naam 

staat op de zijkant van het voetbalplaatje. 

Hier zijn geen kosten aan gebonden voor de 

betreffende sponsor. Dat leek ons allen een 

leuk gebaar.”    

De actie
De voetbalplaatjesspaaractie start op maan-

dag 2 april, Tweede Paasdag. De aftrap vindt 

een dag eerder plaats, op zondag 1 april, 1e 

Paasdag. “We gaan het dan samen groots 

lanceren. Grol 1 speelt deze dag thuis. Aan 

de leden worden dan de gratis voetbalboe-

ken uitgereikt, met daarbij alvast een gratis 

zakje plaatjes.” Evenals de eerste editie 

worden gedurende de 9 spaarweken twee 

ruilmiddagen georganiseerd zodat spaarders 

met elkaar plaatjes kunnen ruilen om de 

boeken vol te krijgen. De eerste ruilmiddag 

vindt plaats op woensdagmiddag 16 mei, de 

tweede donderdagmiddag 31 mei. Beide ruil-

middagen zijn bij Albert Heijn in de winkel. 

De laatste dag dat er plaatjes worden uitge-

reikt is zondag 3 juni, mits we al eerder door 

de voorraad heen zijn want, OP =OP! Bij de 

aankoop van boodschappen ter waarde van 

10 euro krijgt de klant een zakje met daarin 7 

plaatjes gratis uitgereikt. 

Spelregels
Bij elke € 10,00 besteding ontvangt iedere 

klant een zakje plaatjes geheel GRATIS! Het 

verzamelboek is voor leden GRATIS verkrijg-

baar bij s.v. Grol. Andere geïnteresseerden 

kunnen het boek aanschaffen bij Albert 

Heijn Groenlo. Er zijn slechts een beperkt 

aantal verzamelalbums beschikbaar, want 

Op = Op!
*Tabak, geneesmiddelen, zuigelingenvoe-

ding tot 1 jaar, telefoonkaarten, postzegels, 

cadeaubonnen, toegangstickets, loten, 

beltegoed, statiegeld en emballage zijn 

uitgezonderd van deze actie. Over aankopen 

van deze producten kunnen geen sportplaat-

jes worden uitgereikt!
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 De wedstrijd van de A2 deze middag 

tegen RKZVC uit Zieuwent is door het 

elftal uit Groenlo met 2-0 verloren en 

dat zorgt voor teleurstelling bij trainer 

Dion Bosman, leider Frank ter Bogt en 

grensrechter Kevin Rooks. Dion baalt 

want ‘er had absoluut meer ingezeten’. 

De 24-jarige trainer is de jongste zoon 

van Grolicoon Edwin Bosman en kreeg 

veel van zijn vader mee. “Maar helaas 

niet zijn snelheid. Ik ben meer verde-

digend ingesteld.” Volgens Frank doet 

Dion zichzelf met deze uitspraak tekort. 

“Ik denk dat Dion meer talent heeft dan 

Edwin vroeger had. Hij heeft het ver 

geschopt en zelfs bij Go Ahead Eagles en 

de regioselectie gespeeld. Door kniepro-

blemen moest hij stoppen maar anders 

was hij absoluut ver gekomen.” Volgens 

Dion is broer Milan wel behept met de 

snelle genen van vader. “Maar ja, hij kan 

nog geen drie keer hooghouden…”

Door: Kyra Broshuis

Niet bij je eigen club

Dion, in het dagelijks leven werkzaam bij De 

Klok in Groenlo en ‘wel een beetje sjoegel 

ja’, wil het nu ook wel verder schoppen 

maar dan in het trainersvak. “Ik wilde abso-

luut bij het spelletje betrokken blijven en ben 

daarom gestart met de trainingsopleidingen. 

Dit is nu mijn derde jaar bij de A2 en ik vind 

het prachtig. We hebben een mooi team. Er 

wordt veel gedraakt maar het is altijd gezel-

lig en we hebben een goeie groep. Daarom 

baal ik ook zo van vandaag. Een doelpunt 

van ons werd volledig onterecht afgekeurd. 

Heel jammer want de wedstrijd was echt 

goed. Volgens mij heeft die grensrechter 

alleen maar 10 jaar op schaken gezeten of 

zo…” Dion wil straks graag selectie-elftallen 

gaan trainen. “Nee, niet hier bij mijn eigen 

club. Ik denk niet dat het verstandig is om 

bij je eigen club of in je eigen woonplaats 

trainer te zijn.” 

Getalenteerde zoon

Nestor Frank ter Bogt (51) is, zeker voor 

de wat oudere lezer, een bekend figuur. 

Hij voetbalde jaren in het eerste elftal van 

de vereniging en voetbalt nog steeds. “Ik 

straks gaat studeren is het maar afwachten 

hoe het verder gaat met voetbal. Ik blijf in 

elk geval volgend jaar bij deze groep.”

Fanatieke én gezellige groep

Voor Kevin Rooks, 25 jaar, single en sinds 

kort werkzaam bij de Gebroeders Klein 

Gunnewiek, is ‘de A2’ dé perfecte groep. 

“Dit is een prachtige leeftijd. De jongens 

hebben een eigen mening en laten die ook 

duidelijk horen. Het is een fanatieke groep 

maar ook ontzettend gezellig. Vorig jaar 

zijn we kampioen worden en spelen in de 

2e klas. Vandaag was de eerste wedstrijd 

van de tweede halve competitie. Wel een 

goed begin, geen goede uitslag. Zelf voetbal 

ik samen met Dion in het tiende. Een echt 

vriendenteam. Op dit moment ben ik even 

uitgeschakeld, heel jammer voor de rest. 

Met carnaval is er iemand vanaf het podium 

op mij gevallen..”.

Aandacht voor lagere elftallen

Frank vindt het niet meer dan normaal 

om zich als vrijwilliger in te zetten voor de 

vereniging. “Als je als ouder toch gaat kijken 

naar je zoon of dochter, kun je ook wel iets 

doen voor de club. Dat hoeft helemaal niet 

in de vorm van trainer of leider te zijn, er 

is genoeg te doen bij de vereniging.” Dion 

vindt het jammer dat er steeds minder 

vrijwilligers zijn maar wil de ‘schuld’ niet 

automatisch bij de ouders leggen. “Er is de 

afgelopen jaren te vaak op een foute manier 

met de vrijwilligers omgegaan en ik denk dat 

het huidige tekort daar een gevolg van is. Je 

ziet dat er bij de eerste elftallen soms teveel 

begeleiders rondlopen terwijl de lagere elf-

tallen om mensen zitten te springen.” Kevin 

is het met hem eens: “Zelfs bij de vrijwilli-

gers gaat de aandacht meestal naar de selec-

tieteams. Zo jammer dat er binnen de Grol 

zelf én de vrijwilligers zo weinig aandacht is 

voor de lagere teams. Absoluut onterecht. 

Juist lagere pupillenteams zijn zo belangrijk 

voor de vereniging. Het plezier in het spel-

letje staat voorop; daar zitten de jongens en 

meisjes die de club moet koesteren.” Frank 

denkt dat de Grol er in de toekomst niet aan 

zal ontkomen om ouders te verplichten iets 

voor de club te doen. “Soms wordt de club 

echt gezien als een opvanggelegenheid voor 

de kinderen; dat mag natuurlijk nooit de be-

doeling zijn. Bij zaken als het leiderschap kun 

je bijvoorbeeld ook rouleren met een paar 

ouders. De Grol faciliteert wel vaste trainers 

maar daarin moet men blijven investeren. 

Die intentie is er wel maar het komt nog niet 

echt goed uit de verf.”

Technisch beleid kan beter

Grol is een mooie club, vindt Dion, maar er 

zijn zaken die beter kunnen. “En dan bedoel 

ik het technisch beleid. Een voorbeeld is het 

feit dat de Grol een trainer heeft aangesteld 

die ook trainer is bij een andere club. Dat 

zou mijn keuze niet zijn. In denk dat je je 

niet voor 100% kunt inzetten voor de club 

als je ook ergens anders traint. Ik mis een 

duidelijke visie of een rode lijn bij de Grol. 

We hebben vaak een spelerstekort bij de A3, 

A4 en A5. Dat moet beter kunnen.” 

Dion is blij met de talentvolle jonge spelers 

bij de Grol. “Er komt een hele goede lichting 

aan vanuit de B en de C. Ook is het goed 

dat Freddy Brockötter weer terug is bij de 

club. Zo’n man moet je zien te behouden.” 

Ook bij zijn eigen A2 zitten een paar grote 

talenten. “Tobias Adema is zo’n talent. En 

Tjaard Hooch Antink en Giel ter Bogt. Dit is 

een goeie groep.”

“Dion haalt het maximale eruit”, zo 

besluiten Kevin en Frank.

‘Dit is 
een hele 
mooie groep’
Begeleidingsteam A2 (JO-19-2) 
mooie mix van jong en ouder

speel met veel plezier in het vierde. Vroeger 

ben ik ook wel trainer geweest en sinds 

dit seizoen ben ik dus leider bij deze groep 

jongens. Niet in de laatste plaats omdat 

ook mijn zoon Giel (17 jaar) hierin voetbalt.” 

Frank werkt al 29 jaar bij Menzis en heeft 

daar verschillende functies gehad en werkt 

sinds vier jaar als informatieanalist bij deze 

zorgverzekeraar. Hij is getrouwd en vader 

van een dochter en een zoon. Dion en Kevin 

zijn blij met de schat aan ervaring die Frank 

meebrengt én met het voetbaltalent dat hij 

doorgegeven heeft aan Giel. “Giel is absoluut 

een talent. Ook vandaag speelde hij weer 

een hele goede wedstrijd al was ie wel de 

driftkikker in het veld”, zegt het tweetal. 

Het is niet zeker of Giel wel behouden kan 

blijven voor de Grol, vertelt Frank. “Als hij 
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s.v. Grol in de carnavalsoptochtJubileum Carnavalsavond s.v. Grol

Door: Henri Walterbos

De woensdagavond voorafgaand aan de 

drie dolle dagen Grolse carnaval is ieder jaar 

weer een grootse gebeurtenis in het sport-

café. Sinds jaar en dag ontvangt het bestuur 

van s.v. Grol een delegatie van Carnavals-

vereniging De Knunnekes, onder aanvoering 

van de dan regerende hoogheden. Dit jaar 

Prins Henk-Jan ten Brincke en Adjudant 

Maurice Gelinck. Dit jaar een speciaal tintje 

vanwege het eeuwfeest van s.v. Grol, het 

55-jarig jubileum van de Knunnekes en de 

65e verjaardag van Kegelclub UTO, dat de 

laatste jaren deze avond eveneens een duit 

in het zakje doet door ook een bijdrage te 

leveren in de vorm van een hilarische voor-

dracht. In een vol sportcafé werd het ook dit 

jaar een groot feest dat aan elkaar gepraat 

werd door youngsters Pim Westervoorde 

en Quint Veld. Voor de vrolijke muzikale 

noot zorgden troubadour Patrick Pos en 

dweilorkest ‘Wi-j Kent Moar 1 Moate, 

Vol.’ Daarnaast buuts van het duo Emiel 

Garstenveld en Jurgen Doppen en buut-

kanon Jan Riesewijk als Johannes Plechel-

mus Kardinaal Schöttelnkaamp, weerga-

loos goed deze avond. Vanzelfsprekend 

sprak ook voorzitter Hans Scheinck de 

goegemeente toe op zijn welbekende 

humoristische manier. 
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Clubblad toen, nu en straks…
S.v. Grol bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd natuurlijk. Vanaf de aftrap op zondag 

7 januari jl. staat het gehele jaar 2018 in het teken van het jubileum. Alle reguliere 

activiteiten worden voorzien van een feestelijk tintje en er zullen ook extra activitei-

ten georganiseerd worden. De verjaardag is op 18 september en dan zullen we met 

z’n allen ook getuigen zijn van een feestweek op en rondom het sportpark. Het is ook 

goed om in dit jaar stil te staan bij ons clubblad. In 2005 was er de jubileumuitgave ter 

gelegenheid van 25 jaar ‘Clubblad s.v. Grol’, dus dan is het nu jaargang en verjaardag 

38. Een mooie leeftijd, maar niet rond genoeg. Gelukkig mocht ik onlangs een kijkje 

nemen in het verenigingsarchief van de club; een ongelooflijk rijk gevulde schatkamer 

met artikelen, foto’s, rapportages en clubbladen, dat na noeste arbeid van meer dan 

een jaar door Jan en Hannie Schut is samengesteld. En al zoekend stuit ik ook op een 

groot aantal uitgaven van “Cluborgaan s.v. Grol - de Groltribune” en van “Sportorgaan 

Den Elshof - voor alle verenigingen spelend op sportpark Den Elshof”. Eerstgenoemde 

zag het levenslicht in 1966, een heel goed jaar, dus bij deze vieren we wat mij betreft 

het ruim 50-jarige jubileum van ons clubblad. En is het een mooi moment om even 

terug te kijken aan de hand van een paar fragmenten uit eerdere bladen. Je zou er 

clubbladen mee vol kunnen schrijven, maar we beperken ons tot een kleine selectie 

uit decenniumwisseling-edities van de bladen in de vorm zoals we die nu kennen.

Door: Tim Ebbers

Jaargang 1. 
Zuster Anna in de 
“Tonne”

Annelies en de kantine; 

de één kan niet zonder de 

ander. Sinds mensenheu-

genis is zij het gezicht én 

de stem van ons clubhuis. 

In de eerste editie van het 

Clubblad s.v. Grol werd 

ze terecht in het carna-

valszonnetje gezet. Nu 

eens niet achter de bar in 

het clubgebouw op Den 

Elshof, maar in de “tonne”, 

op het podium van City 

Centrum, het carnavals-

hoes van De Knunnekes. 

Nu is niet Annelies, de 

Jaargang 10. 
Tom Porskamp. 
Pionier van het vrouwenvoetbal 

Als er iemand is die het meidenvoetbal bij 

Grol op de kaart heeft gezet, is het Tom 

Porskamp. Trainer, begeleider én ambas-

sadeur van deze belangrijke tak van de 

voetbalsport. Op de vraag ‘waarom een 

meisjeselftal’ had Tom een helder antwoord: 

“Het meisjesvoetbal is ontstaan in de tijd dat 

ik met Carel Cuppers nog trainer was van de 

mini-pupillen. De meisjes voetbalden toen 

echtgenote van Henk Porskamp, maar zuster 

Anna hoofd van de vervangingsdienst in 

het Streekenhoes. Onze gastvrouw op Den 

Elshof presenteerde een buut en zorgde voor 

vrouwelijke inbreng op de galazittingen van 

De Knunnekes. Honderden carnavalisten 

keken ernaar en genoten ervan. 
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samen met de jongens en er was nauwelijks 

sprake van doorstroming naar het dame-

selftal. Ik heb het jeugdbestuur voorgesteld 

een meisjeselftal  op te richten. Dat werd 

aanvaard, maar ik moest zelf e.e.a. opzetten. 

Zo werd er een meisjeselftal geformeerd en 

het enthousiasme bij de meiden was groot. 

Ik ga elke keer met plezier naar de training 

en je merkt dat het spelpeil telkens verbe-

tert. Ze willen voor de jongenselftallen niet 

onderdoen.” Tom overleed op veel te jonge 

leeftijd op 18 juni 2008. 

Jaargang 20. 
Stef Oldenkotte. 
De verenigingsman 
in hart en nieren

Stef is Grolman, en inderdaad in hart en nie-

ren. Gedreven en altijd in de weer voor zijn 

jongens van D3. En dat al heel veel jaren. In 

seizoen 1999 - 2000  was hij verenigingsman 

van het jaar en de inleiding van het club-

bladartikel van Freddy Brockötter beschrijft 

precies wat en wie hij was en nog steeds is.

Het einde van het vorig seizoen lijkt alweer 

een eeuwigheid geleden, maar de uitver-

kiezing van de verenigingsman 2000 zal 

eenieder nog vers in het geheugen liggen. 

Hoe onverwacht en toch verwacht werd 

daar die kleine grote man, uit de hoek waar 

de muggen meer dan gaarne vertoeven, 

in de belangstelling gezet. De spontane en 

emotionele reactie van het onderwerp van 

dit geschrift op zijn uitverkiezing is er één die 

bij hem past, maar bovenal die hem siert… 

Jaargang 30. 
Voorzitterswissel. Theo Huijskes 
neemt na 25 jaar afscheid als 
voorzitter van s.v. Grol en wordt 
opgevolgd door Hans Scheinck

Na 25 jaar volop het orgel te hebben ge-

speeld zwaait Theo na lange periode af als 

voorzitter en de fakkel wordt in 2010 over-

genomen door Hans Scheinck. De staat van 

dienst van Theo is bijna niet samen te vatten 

en gewoonweg teveel om op te noemen, 

stelt verslaggever Rick Gockel en aan Hans 

de taak het een vervolg te geven. Of er een 

geheel eigen draai aan te geven. Hij zal het 

op zijn manier doen, doet qua bevlogenheid 

waarschijnlijk niet onder voor zijn voorgan-

ger, maar geeft in zijn eerste interview met 

Ivo Versteegen aan dat het zeker niet voor 

de volgende 25 jaar zal zijn. 

Dit is maar een minigreep uit het rijke 

archief van de club, maar het is wel 

exemplarisch voor dat wat we steeds 

proberen te doen: aan de hand van 

mensen uit alle geledingen een blijvend 

beeld schetsen van de veelzijdigheid 

en bewogenheid van de prachtige club. 

Dat is nooit volledig. Er moeten iedere 

keer keuzes worden gemaakt, er blijven 

mensen en zaken onbenoemd en dat is 

natuurlijk vervelend, maar tegelijkertijd 

onvermijdelijk. Maar er is voor jullie als 

lezer altijd gelegenheid ideeën en onder-

werpen aan te dragen en zelf artikelen 

aan te leveren. 

Het gebeurt denk ik te weinig en dat is 

iets van alle tijden; in een editie begin 

jaren 80 schreef de toenmalige redactie: 

“…Wat ons enigszins heeft bevreemd, is 

het feit dat er op het redactieadres geen 

enkele schriftelijke reactie en praktisch 

geen copy is binnengekomen. Van deze 

kant hopen wij dat hierin nog verande-

ring komt. Hebt U copy, ideeën, kritiek 

of wat dan ook, laat het ons weten.” Hier 

staan we nog steeds achter en het zou 

nog mooier zijn dat we jonge mensen, 

jongens en meiden, welkom mogen he-

ten in het redactieteam. Meld je aan en 

wees welkom! 
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Grolvoorzitter 
doet ‘huwelijksaanzoek’ 
aan Grolse Boys
Door: Henri Walterbos

Op zondag 18 maart was het op de kop af 70 

jaar geleden dat Grolse Boys werd opgericht. 

Een dag eerder werd hier uitgebreid bij stil 

gestaan door middel van een spetterend 

avondfeest, voorafgegaan door een druk 

bezochte jubileumreceptie. Gastsprekers 

hebben enkel warme, lovende woorden 

voor de bewoners van het Wilgenpark. 

Ook Grolvoorzitter Hans Scheinck spreekt 

de jubilaris toe. Nadat de voorzitter van 

de grote broer zijn oprechte felicitaties en 

waardering heeft overgebracht aan het 

bestuur maakt hij ook van de gelegenheid 

gebruik het onderwerp ‘fusie’ aan te snijden, 

al spreekt hij het woord zelf niet uit. Zijn 

toespraak en handreiking is echter duidelijk 

en oprecht. 

“Die 70 jaar is best een knappe prestatie als 

je even naar het verleden in Groenlo kijkt. 

De Grolse Boys was ooit een protestante 

enclave in een katholiek bolwerk. De 

club wist zich staande te houden en 

kreeg op die manier een eigen identiteit. 

Die identiteit heeft de club behouden 

hoewel die nu niet meer op het geloof 

gebaseerd is. Ook in Groenlo zijn nu vele 

gemengde partnerschappen van beide 

geloofsrichtingen, als die geloofsrichtingen 

overigens nog door de partners herkend 

worden. Op zulke mooie partnerschappen is 

één uitzondering, jawel, dat zijn wij samen. 

Het is ons beide verenigingen niet gelukt 

een gemengd partnerstel te worden. In 

de afgelopen 20 jaar moest de verkering 

twee keer beëindigd worden. Beide 

besturen waren heftig verliefd maar leden 

van beide zijden vonden het niet bij elkaar 

passen. Met andere woorden ‘De Papa’s 

en Mama’s wilden niet dat wij trouwden’. 

Daarom sta ik hier wat wankelend en met 

een licht gestegen lichaamstemperatuur, 

want ik weet dat die verliefdheid nog 

steeds bestaat. Dus wat ons betreft, lieve 

Harry, gaan we het nóg een keer aan onze 

eigen papa en mama vragen. Ik heb ook 

al wat dingen georganiseerd voor daarna. 

Ronald Wagendorp en Michel Hoffman 

worden onze getuigen en CDA-wethouder 

Jos Hoenderboom heeft aangeboden het 

burgerlijk huwelijk gratis te willen voltrekken. 

Plaats van handeling wordt dan de Longa-

kantine in Lichtenvoorde.” Volgens Scheinck 

zijn er al positieve voortekenen. “Per seizoen 

wisselen we spelers  over en weer uit, de 

spelers 35+/45+ van ons samen zijn een 

hechte derde helft groep, jullie eerste elftal 

heeft bij ons al op het kunstgras getraind, 

maar voor het zover is, hebben en houden 

wij respect voor de mensen die zich inzetten 

voor deze 70-jarige vereniging. Als pure 

vrijwilligers. Week in, week uit. Op naar de 

75 klinkt nu natuurlijk niet zo geloofwaardig 

meer, maar op naar de 125 spreek ik bij 

ons ook niet uit.  We moeten maar even 

afwachten wat de nabije toekomst brengt.” 
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* Ja, wat moet je over de Grol zeggen. 

Het is natuurlijk wel mooi dat het 

bestuur ons uitnodigt voor deze avond, 

maar het is van oudsher de avond 

van de wagenbouwers van s.v. Grol. 

Grol had jarenlang een zeer hechte 

wagenbouwgroep. Die wagenbouwgroep  

had vele jaren lang minder verloop dan 

het 1e elftal de laatste jaren. 

* Veel verhalen van gehoord van die 

wagenbouwers, maar meer over het 

gesjikker dan over bouwen trouwens. 

* “In het clubblad lazen we bij 

bestuurstaal van Hans Scheinck dat Grol 

graag ‘een proefcompetitie’ op wil gaan 

zetten. Wij willen ons hierbij aanmelden. 

Wij zijn wel van de proeverijen!”

* “Er is nog wel iets waar we ons voor 

aan willen melden; de BCG, de Business 

Club s.v. Grol. Staat er in hetzelfde stuk 

van de voorzitter dat de Business Club 

s.v. Grol probeert meer vrouwen bij haar 

activiteiten te betrekken. Dat klunk 

jofel!”

Ook columnist, Volkskrantschrijver, maar 

vooral oud-Grollenaar met rood-witbloed, 

Bert Wagendorp, die aanwezig is om het 

eerste jubileumboek uit te reiken aan Grolse 

Boys icoon en oud-voorzitter Willie Hagens 

snijdt het onderwerp aan. Wagendorp 

zegt te begrijpen dat Grolse Boys de 70 

jaar viert omdat het er alle schijn van heeft 

dat de 75 jaar niet bereikt gaat worden. 

“Voor een voetbalvereniging heb je spelers 

nodig en die heeft Grolse Boys gewoon te 

weinig,” aldus Wagendorp ten overstaan 

van de aanwezigen, waaronder familieleden. 

Wagendorp steunt de gedachte om in 

Groenlo de voetbalkrachten te bundelen net 

zoals in veel andere plaatsen al gebeurd is. 

Na het officiële gedeelte schuift de Grol-

voorzitter nog even bij de ‘tafel Wagendorp’ 

aan om voorzichtig de eerste reacties te 

peilen. De Grol-voorzitter constateerde dat 

Bert Wagendorp heel precies de mening van 

de familie uitgesproken had. 

Prachtig jubileumboek

Grolse Boys voorzitter Harry Paf zegt 

naderhand de woorden van collega Scheinck 

ook wel te kunnen waarderen. Naderhand 

komt het onderwerp informeel op meer 

plekken in de feesttent ter sprake. Onder 

de aanwezigen velen die banden met beide 

verenigingen hebben, nu bij s.v. Grol actief 

zijn, vroeger bij Grolse Boys, of andersom, 

of beide, en warme gevoelens hebben voor 

beide verenigingen. Als aanwezige verneem 

ik dezelfde geluiden. Uit meerdere hoeken. 

Zo spreek ik Paulus Maessen, samen met 

Jasper de Kinkelder verantwoordelijk voor 

het werkelijk schitterende jubileumboek 

dat zij hebben samengesteld. Een aanrader 

voor de voetballiefhebber uit Groenlo en 

verkrijgbaar voor geïnteresseerden via www.

grolseboys70jaar.nl, maar dat terzijde.  ‘De 

mensen van het Wilgenpark’ neemt de 

lezer aan de hand van ruim 70 persoonlijke 

verhalen, voorzien van fraaie zwart-wit 

foto’s, mee tot in de haarvaten van de 

vereniging. Heel puur, van grappig tot 

ontroerend, en prachtig vormgegeven. De 

reden voor het boek en de gekozen formule 

zijn eveneens duidelijk, laat Maessen weten. 

“Met het 60 jarig jubileum hebben we de 

geschiedenis al vastgelegd in een uitgave. 

Dat moet je niet herhalen. We wilden het 

ook nu goed doen omdat dit waarschijnlijk 

wel het laatste jubileum zal zijn van de 

vereniging.” Ook een gezamenlijke sponsor 

spreek ik. “Laten ze mooi samen gaan. Dit 

is eigenlijk mijn club, maar mijn kinderen 

voetballen in de jeugd bij Grol.” Tijdens het 

avondfeest worden tientallen jubilarissen 

gehuldigd voor 25, 40, 50 en 60 jaar trouw 

lidmaatschap. Nog nooit eerder werd dit 

gedaan, ‘maar nu kan het nog’, vertelt me 

een Boysman in hart en nieren. 

Grol/Grolse Boys A3 
mooie voorbode

Als de samenwerking tussen beide 

verenigingen van drie jaar geleden in de 

A-klasse, toen het team Grol/Grolse Boys A3 

in competitieverband uitkwam, samen met 

Grol A2 trainde, een voorbode is voor de 

toekomst en mogelijk onder dezelfde naam 

gaan uitkomen, dan ben ik hier zeer positief 

gestemd over. Zelf mocht ik hier deel van 

uit maken als een van de leiders, samen 

met Wim Assink, Marcel ten Barge, Sander 

Naaijkens, Jordi Bleumink, Willie Groot 

Kormelink en trainers Jos Heutinck, Stephan 

Arink en Mohamed Faris. Wat hebben we 

een fantastisch jaar beleefd, met beide 

teams onder onze gezamenlijke hoede. Wat 

voelden de Boysjongens zich op Den Elshof 

welkom en gold andersom krek hetzelfde. 

Grote complimenten hierin naar onder meer 

Harry Paf en Gino Kleverwal van Grolse 

Boyszijde en van Grolzijde Diana Nijland 

en Bert Roeterdink. Het succes van de 

samenwerking was de geweldige onderlinge 

verstandhouding, met respect naar elkaars 

club toe, waren de mensen die het met 

elkaar bedachten en uitvoerden. Allen een 

en het zelfde belang; de voetbalsport in 

Groenlo, het plezier in het spelletje, voor 

ieder kind die dat wil, ongeacht kleur, ras, 

geloof of wat dan ook.  

‘Drie maal is scheepsrecht?’

Bij het stranden van de laatste 

fusieperikelen, enkele jaren geleden, werd 

afgesproken beide verenigingen eerst hun 

jubileum te laten vieren en daarna maar 

verder te kijken. ‘Daarna’ is nu echter 

al aangebroken. Hans Scheinck stak zijn 

hand uit, ging figuurlijk op zijn knieën, 

maar dit schept ook verplichtingen en 

verantwoording. Het welslagen van een 

fusie, of vergevorderde samenwerking, 

of wat dan ook, zal in mijn ogen voor 

een groot deel afhangen van de mensen 

die in het voortraject met elkaar aan 

de slag gaan. Dan hoop ik dat het 

spreekwoord ‘drie maal is scheepsrecht’ 

hier van toepassing is. Dat gun ik beide 

verenigingen toe. Laat onze voorzitter 

geen blauwtje lopen bij de roodwitten…

er heeft immers nog geen ‘ja, ik wil’ 

geklonken. 
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In het kader van het 100 jarig bestaan even terug naar 1918

“Hol ie ze dom, dan hol ik ze arm”

Inmiddels bijna 100 jaar geleden werd in 

de Geldersche Bode van 14 september 

1918 gemeld: “Alhier is opgericht de 

Voetbalvereniging Tot Ons Plezier (TOP). 

De jonge vereeniging wenschen wij veel 

succes”. Op 19 september werd R.K.T.O.P 

‘geconstitueerd’, zoals dat in die tijd 

officieel heette. Met andere woorden 

‘vastgesteld’. “Tot Ons Plezier” is de 

voorloper van s.v. Grol. Dit jaar wordt 

uitgebreid stilgestaan bij dit 100-jarig 

jubileum. Middels allerlei activiteiten 

en feesten, maar ook door de uitgave 

van een boek. Het clubblad schetst in 

deze bijdrage vast de tijdgeest van 1918. 

Wat gebeurde er in Europa? Waarom 

ontstonden zoveel verenigingen juist in 

deze periode? Wat was de invloed van de 

kerk en de fabrikanten in het dagelijkse 

leven? En wat was de staat van het 

Nederlandse voetbal? 

Door: Rik Gockel

Oorlog en onrust in Europa

Tegen het einde van 1918 komt er een einde 

aan de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog 

waarin Nederland een neutrale positie 

inneemt, slechts zijdelings betrokken is, 

maar waar de oorlogsspanning wel voelbaar 

was. We kregen met onze zes miljoen 

inwoners te maken met vluchtelingen. 

Asielzoekers kwamen met bosjes de grens 

over. Alleen al 1 miljoen uit België! Die 

waren gevlucht voor de barre oorlog daar. In 

Nederland was het veilig toeven en er was 

voldoende te eten. Zo kun je terugblikkend 

beschouwen dat “Wir schaffen das” en 

de opvang van vluchtelingen van alle 

tijden is…….. . Tegelijkertijd werd in 

1918 in Rusland de tsaar Nicolaas II van 

de troon gestoten en nam Lenin met zijn 

Bolsjewieken het heft in handen. Verder 

in Europa vinden diverse socialistische 

omwentelingen plaats en dreigen revoluties. 

Een jaar later, in 1919, kwamen leiders van 

27 landen in Parijs bijeen om de vrede van 

Versailles te ondertekenen. Met als ultieme 

doel om Duitsland aan banden te leggen 

en stabiliteit te waarborgen. In de periode 

daarna (jaren ’20) ontstaat economisch 

herstel en optimisme. 

Ook in Groenlo liet de oorlog zijn sporen na. 

Voor bepaalde lagen van de bevolking waren 

sommige levensmiddelen in 1918 niet te 

verkrijgen en vaak niet te betalen. Er werden 

stuurcomités opgericht en er werd zelf een 

benefietwedstrijd door voetbalvereniging 

Wilhelmina gespeeld. In de Geldersche 

Bode werd gemeld: “Door deze acties heeft 

het door het gemeentebestuur benoemde 

steunfonds een grote voorraad tarwe en 

rogge tot zijn beschikking gekregen.” 

Het begin van de verzuiling 
en de oprichting van nieuwe 
verenigingen 

Van een volledige democratie was in 

1918 nog geen sprake. Pas een jaar later 

wordt dat door het vrouwenkiesrecht 

gerealiseerd. Stoomtreinen razen 

ondertussen door Nederland en in de 

steden verrijzen immense fabrieken. 

Heel langzaam verschijnen winkels en 

warenhuizen in het straatbeeld. In 1918 

hadden nog geen 100.000 Nederlanders een 

telefoonaansluiting. Via een telefoniste in 

een telefooncentrale werd met de hand de 

verbinding tot stand gebracht. Pas veel later 

kwam de automatische centrale daarvoor in 

de plaats. 

Rond 1918 start een proces van eenwording 

in Nederland. We praten nu dezelfde 

Foto: www.scherpinbeeld.nl



Gunnewijk - Groenlo

Voor slapen en mode
Beltrumsestraat 33,  7141 AK  Groenlo 

Telefoon  Slapen: 0544 - 46 45 35     Telefoon  Mode: 0544 - 46 13 54

www.gunnewijkgroenlo.nl

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

Tel. (0544) 46 15 72,  www.welgro.nl

35

TEKKELS
06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

* Ook Jonkheer Daan Schuurmans 

van De Tönnekes nam plaats achter 

het spreekgestoelte. Hij voelde zich 

in zijn element; “Ik vind het bijzonder 

leuk en eervol dat ik hier mag staan. 

Een keer wat anders. Gezeten heb 

ik hier al vaak genoeg. Nog niet zo 

lang geleden ben ik hier nog geweest 

om bij het 1e te kijken, omdat mijn 

vriend Luc Berentsen daar nu in 

speelt. Ik had Luc beloofd dat ik ook 

na de tijd een biertje met hem zou 

doen. Maar ja, toen is het gebeurd 

dat ik samen met de muiters van 

mijn vriendengroep ‘De Piepuls,’ met 

ondermeer toekomstige Grol-iconen 

als Wiebe Porskamp, Quint Veld en 

Pim Westervoorde, in de rust al in 

de kantine zat….en daar niet meer 

uitgekomen ben. Van de wedstrijd 

heb ik niets meer gezien. Ook de goal 

van Luc niet. Maar het was wel een 

grandioos jofele middag. Zo mooi dat 

ik de avond er ook maar aan vast heb 

geplakt in de kantine.”

* “Tja, Grolse Boys. Gewoon een 

vertaling van ‘Groenlose jongens’ 

eigenlijk,  jullie clublied.  Wij waren 

onze tijd al ver vooruit met deze 

naam.

 

* Mark Baten vraagt aan Toon 

Hartman of hij weet dat Grol JO-13-1 

volgende week in reserve-shirts moet 

spelen? Daar had Toon op gerekend 

en hij zal zorgen dat deze zaterdag 

klaar zullen liggen. Maar Mark wilde 

ze graag meteen hebben, konden 

de jongens de shirts aan trekken op 

de training, zodat ze vast konden 

wennen aan de shirtjes....

3x Raden hoe Toon gereageerd 

heeft...

taal, lezen dezelfde dagbladen en volgen 

hetzelfde onderwijs. Van Maastricht tot 

Groningen en van Amsterdam tot in Groenlo. 

Tegen deze tendens van eenwording kwam 

ook verzet. Bang was men om onder te 

gaan in het grootschalige. Er werden door 

het hele land organisaties opgericht om 

oude sociale verbanden weer betekenis te 

geven. Veel van deze nieuwe verenigingen 

hadden een politieke betekenis of religieuze 

grondslag: het begin van de verzuiling werd 

zichtbaar. Tijdens deze periode, de eerste 

jaren van het interbellum, trad een steeds 

sterkere afbakening plaats op verschillende 

groepen. Iedereen had zijn eigen radio-

omroepvereniging, jeugdbeweging, 

vrouwenclubs, woningbouwvereniging en 

sportvereniging. Het begin van de verzuiling 

is een feit. 

Ook in Groenlo kwam het verenigingsleven 

volop tot ontwikkeling. Het ontstaan van 

s.v. Grol in deze periode is dus logisch 

te verklaren. Naast de al bestaande 

voetbalclub Koningin Wilhelmina ontstaat 

een nieuwe katholieke vereniging (T.O.P.) 

die vooral bij jeugdige Grollenaren voet 

aan de grond probeerde te krijgen. Ook de 

Middenstandsvereniging is in 1918 opgericht. 

Het GOV viert ook dit jaar haar 100-jarig 

bestaan. Maar denk ook aan de komst 

van vakbonden en muziekverenigingen. 

De protestanten in Groenlo hebben hun 

eigen verenigingen, maar zijn beperkter 

in omvang. In Groenlo voert de katholieke 

gemeenschap toch de boventoon. 

De staat van het voetbal 

Van betaald voetbal was nog geen sprake. 

Het Nederlands voetbal was opgesplitst in 

vier regio’s, waarbij district West over twee 

regio’s beschikte. De kampioenen van de 

diverse regio’s speelden tegen elkaar voor 

de beslissing van het landskampioenschap. 

Ajax bleef in deze cyclus ongeslagen en 

werd in het seizoen 1918/1919 kampioen. 

In onze regio speelden clubs als Go Ahead 

Eagles, Tubantia, Sportclub Enschede en Be 

Quick Zutphen. Op lager niveau was in 1918 

van een fatsoenlijke competitie, zoals we 

die nu kennen, geen sprake. Er werden wel 

toernooien gespeeld en vriendschappelijke 

wedstrijden. De eerste jaren van het bestaan 

van T.O.P. maakte Koningin Wilhelmina de 

dienst uit. 

De fabrikant en 
de ‘geestelijk adviseur’

In Groenlo was de gemeentelijke gasfabriek 

aan de Lichtenvoordsweg in bedrijf 

gekomen. De petroleumboer hield het nog 

wel even vol, maar verdween uiteindelijk 

uit het straatbeeld. Groenlo had een 

steenfabriek, verschillende textielfabrieken 

(o.a. de Grolse Wanten Fabriek) en natuurlijk 

toen ook al Grolsch. De brouwerij had in 

1918 de wind flink tegen. Enerzijds kwam 

dat door een gebrek aan grondstoffen en 

brandstoffen als gevolg van de oorlog en 

anderzijds door een zware accijnsverhoging. 

Daardoor stegen de consumentenprijzen 

flink. In een nagelaten brief van Theo de 

Groen van 4 februari 1920 aan zijn derde 

zoon Andries schrijft hij over de brouwerij: 

“Met de brouwerij gaat het nog maar 

slapjes. Dat smaakje merkt men niet zoveel 

meer, hoewel het nog niet is wat het moet 

zijn. De vorige week is er weer voor het 

eerst gebrouwen, het zal mij benieuwen 

wat den brouwmeester ervan maakt.” Dat 

de brouwerij van De Groen het redt, komt 

waarschijnlijk doordat Grolsch, bij gebrek 

aan grondstoffen voor de productie van bier, 

een limonadefabriek opent. 

Ondanks de tegenslag hadden de 

fabrikanten veel macht, invloed en 

rijkdom. De lonen waren laag en de 

arbeiders hadden niet veel te vertellen. 

Daarnaast was de Rooms Katholieke Kerk 

een belangrijk en invloedrijk instituut. 

Het is bekend dat tot begin jaren ’70 van 

de vorige eeuw er altijd sprake is geweest 

van een ‘geestelijk adviseur’ bij alle 

katholieke verenigingen. Dus ook bij s.v. 

Grol.  Deze hield een oogje in het zeil en 

zorgde dat het allemaal niet ‘ontspoorde’. 

De tentakels van de kerk reikten ver. 

Omdat de macht van de R.K Kerk en 

de fabrikanten groot was en ze elkaar 

nodig hadden om dat in stand te houden 

is er een typische uitdrukking over de 

‘eenvoudige lieden’ die stamt uit die tijd: 

“hol ie ze dom, dan hol ik ze arm.”
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Veld Koeltechniek; 
nieuwe hoofdsponsor jeugd

Veld Koeltechniek is een typisch Grols 

bedrijf dat al sinds jaar en dag met s.v. 

Grol verbonden is. Hans en Benno, beide 

zoons van oprichter Henk Veld, zitten aan 

tafel in de horecakamer op het industrie-

terrein Den Sliem en vertellen enthousi-

ast over hun onderneming in een relaxte 

sfeer. Als  geboren en getogen Grolsen en 

nog steeds woonachtig in Groenlo, zijn zij 

nauw betrokken bij de club.

Door: Mark Wessels

Voor degenen die Veld Koeltechniek 

nog niet kennen; kunnen jullie iets meer 

vertellen over jullie bedrijf?

Benno: “In 1960 is vader Henk Veld voor 

zich zelf begonnen in de koeltechniek. Hij 

begon aan huis aan de Marhulzenweg maar 

verkaste al na vier jaar naar het pand waar 

nu de Mercedesgarage van Heinz Arink is 

gevestigd. Maar ook daar waren we snel uit 

ons jasje gegroeid. Uiteindelijk zijn we in 

2000  op de huidige locatie op Den Sliem 

terecht gekomen. Op dit moment hebben 

we 200 mensen in dienst; de meesten van 

hen werken hier in Groenlo.”

Waarom doet het bedrijf 

Veld Koeltechniek het zo goed 

en zijn jullie marktleider?

Hans: “Omdat we een uitstekend product 

hebben, een meer dan uitstekende service 

en niet te vergeten dankzij de kwaliteit van 

ons personeel.“ Benno: “Wij zijn onder an-

dere actief in de grootkeukentechniek maar 

dan aan de zogenaamde koude kant  dus 

niet de ovens en de gasfornuizen. Veel van 

onze grote klanten zijn bouwers/ inrichters 

van grootkeukens en wij werken dan samen 

op het gebied van koel- en vriesmeubelen. 

Zij kopen dus ons product. Onze grote 

kracht is dat we eigenlijk alle markten 

bedienen: horeca, retail en industrie. Collega 

spelers richten zich op alleen horeca, of 

alleen supermarkt of alleen industrie zoals 

de slachthuizen. Veld bouwt veel zelf maar 

we hebben ook een stuk inkoop & verkoop; 

met andere woorden handel.” Hans: ”Wij 

kopen veel casco in en we maken dit dan 

op maat voor onze klanten. Er zijn altijd 

markten waar het minder gaat terwijl andere 

markten dat weer compenseren. Risicosprei-

ding is dus erg belangrijk. Verder is dit geen 

tak van sport waar je iets kunt vastleggen 

met patenten. We hebben echter wel een 

paar merken exclusief in Nederland.  Veld 

koeltechniek heeft nog nooit op 1 paard 

gewed en dat heeft ons gebracht waar we 

nu staan.”

Hoe ziet de toekomst er uit?

Hans: ”We zien nu dat het internet steeds 

belangrijker gaat worden. Vanaf december 

2017 hebben we onze eigen webwinkel. De 

omgeving om ons heen verandert wel dege-

lijk. We zien bijvoorbeeld steeds meer ZZP-

ers die online bestellen en de vriesmeubelen 

ophalen bij bepaalde afhaalpunten.” Benno: 

“Een andere ontwikkeling is in de retail zelf; 

steeds meer supermarkten worden kleiner 

qua omvang maar hebben wel hun eigen 

restaurant. De winkels maken dus eigenlijk 

een stap richting horeca.”

Hoe is jullie band met de s.v. Grol?

Benno: “Grol is meer dan alleen een voetbal-

vereniging en is een club voor het hele gezin. 

Als je ziet hoeveel ouders, opa’s en oma’s 

zich inzetten voor de club, dan is de Grol een 

vereniging voor de hele familie. Dat spreekt 

ons erg aan en niet alleen onszelf maar ook 

onze werknemers die in Groenlo wonen. 

De meeste van onze medewerkers hebben 

direct of indirect een lijntje met de Grol. Ook 

dat is natuurlijk een reden dat we s.v. Grol 

een warm hart toedragen.” Hans: ”Ik ben 

het 100% met Benno eens, maar ik wil wel 

er aan toevoegen dat we ook sponsor zijn 

omdat we van mening zijn dat prestaties 

leveren door de jeugd ook belangrijk is. Ge-

zelligheid is belangrijk binnen de vereniging 

en dat zit ook wel goed maar de jeugd van 

de s.v. Grol moet in sportieve zin naar een 

hoger niveau. Om dat voor elkaar te krijgen 

heb je bijvoorbeeld geschoolde en kundige 

trainers nodig en dat kost geld.“

Hebben jullie zelf 

een actief voetbalverleden?

Hans: ”Benno wel, maar ik zelf niet. In mijn 

jeugd heb ik niet in verenigingsverband 

gevoetbald maar ik zit nu bij een 45+ team. 

Ik heb het omgedraaid; ik ben eerst met 

voetbalpensioen gegaan en eigenlijk later 

pas begonnen. Onze zoon Timo voetbalt 

trouwens wel al vanaf de jongste jeugd. 

Hij voetbalt nu in C2.“ Benno: “Ik ben rond 

mijn achtste lid geworden en een paar later 

gestopt met voetballen, omdat de meeste 

vriendjes van mij ook stopten. Hans en ik 

Olympics. Onze zoons Quint en Jorden zijn 

nog steeds lid; Quint voetbalt in het derde 

elftal en Jorden keept in Grol A2.”

Hoe lang zijn jullie al sponsor?

Hans: “We zijn al heel erg lang sponsor. In 

de jaren ‘70 was Willie Oostendorp degene 

die zich sterk heeft gemaakt binnen Veld om 

het bedrijf aan de Grol te koppelen. Willie 

was in die tijd bestuurslid en het stak hem 

dat er langs het hoofdveld geen reclamebord 

van Veld hing. Sinds die tijd zijn we niet 

meer weg geweest.”

Veld Koeltechniek: vanaf nu de 
nieuwe hoofdsponsor van de s.v. Grol 
jeugd. Een prachtig Grols bedrijf dat al 

sinds jaar en dag sponsor is van een 
club die dit jaar 100 jaar wordt!

Grol - Longa in Gambia

hebben allebei nog lang paard gereden; dat 

was voor ons toen een belangrijke vrijetijds-

besteding. Veel later switchte mijn dochter 

van het hockey naar het voetballen samen 

met haar vriendinnen en dan zit je er bij de 

Grol weer midden tussen, ook al voetbal je 

zelf niet. Bovendien voetbalden mijn zoons 

toen ook al bij de Grol. Yanique is nu actief 

als vrijwilligster bij het G- team van de s.v. 

Grol en zij ondersteunt ook bij de Special 

Kijken jullie deze zomer wel naar het 

WK voetbal nu Nederland er niet bij is?

Benno: ”Dat doe ik zeker, ook al is Oranje er 

niet bij. Ik denk dat ik nu voor België ben. 

Dit vanwege onze collega’s van onze Belgi-

sche vestiging.” Hans: “Het is erg jammer 

dat Oranje zich niet gekwalificeerd heeft; ik 

denk bijvoorbeeld aan de hele commercie er 

om heen en de gemiste horeca omzet. Het 

zal zeker rustiger worden dan anders.”

Mario (Maatje voor insiders) Holkenborg 

reist met zijn vriendin Sandra Lammers al 

ruim 10 jaar naar Gambia. Ze brengen elk 

jaar allerlei schoolmaterialen mee die in het 

straatarme Afrikaanse land niet of nauwelijks 

aanwezig zijn. Beide willen ze dolgraag de 

Gambiaanse kinderen helpen ook al is het 

een druppel op een gloeiende plaat. Afgelo-

pen december had Mario het plan opgevat 

om de Gambiaanse jeugd eens te verrassen 

met voetbalspullen. Zowel bij Longa, waar 

hij nog steeds actief is in het 5e elftal, als bij 

Grol kwam hij niet voor een dichte deur. Met 

name bij Grol kwam via Tonnie Hartman en 

de ouders app van Grol C1 (Mark Wessels) 

heel veel respons. Ruim 100 kg (!!) aan voet-

baltenues, voetbalschoenen en ballen zijn 

uiteindelijk naar Gambia gevlogen. 11 januari 

werd de eerste derby tussen Grol en Longa 

ooit op Afrikaanse bodem gespeeld. De 

eindstand was trouwens 5-0 voor Longa.

v.l.n.r. Benno Veld, Noëlle Neeleman, Hans Veld en John ter Heerdt 
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Voor mijn gevoel alweer een eeuwigheid ge-

leden, maar toch iets om even bij stil te staan. 

Column
Op zondag 7 januari werd het jaar traditioneel geopend met de nieuwjaarsloop. Het was echter 

geen seizoensopening als alle anderen, dat had natuurlijk volledig te maken met het feit dat dit 

tevens de opening van het jubileumjaar van s.v. Grol was. 

Op een steenkoude ochtend met snijdende wind en een spaarzaam zonnetje stonden toch weer 

een mooi aantal deelnemers klaar om te gaan strijden om de Ferry Froeling-wisseltrofee. Waar 

in voorgaande jaren de route steevast door Zwolle achter Grolle ging, was er dit jaar een nieuwe 

route uitgestippeld. In het kader van de feestelijke opening van het jubileumjaar had de vereni-

ging uitgepakt en live muziek geregeld om de moegestreden lopers te vermaken tijdens de prijs-

uitreiking. Er waren dit jaar weer opvallend veel Grolse groepen op vriendenweekend de eerste 

zondag van het nieuwe jaar, maar of dit iets te maken heeft met de (verplichte) deelname aan de 

nieuwjaarsloop laat ik in het midden. 

Gevoelsmatig is de herstart van de competitie nogal rommelig aan het verlopen. Zowel het 

landelijke- als het clubbeleid met betrekking tot het wel of niet afgelasten van een pot voetbal 

oogt warrig en erg opportunistisch naar mijn mening. Begin februari klonk er hoongelach vanuit 

Zevenaar nadat Grol veel te vroeg had besloten om de wedstrijd van Grol 1 tegen OBW eruit te 

gooien. Twee weken later leek het wel alsof de club niet weer zo’n fout wilde maken en liet men 

doorschemeren dat een wedstrijd van Grol 6 op een betonnen natuurgrasveld gewoon door-

ging en dus de gasten uit Halle ook richting Den Elshof moesten komen. Uiteindelijk heeft Wim 

Meuleman, de scheidsrechter van die wedstrijd, logischerwijs zelf de stekker uit die wedstrijd ge-

trokken en dropen de tegenstanders teleurgesteld af. In mijn ogen mag de hopelijk weloverwogen 

beslissing van het wel of niet door laten gaan van een voetbalwedstrijd een stuk consequenter. 

Ondanks veel annuleringen is er gelukkig al wel weer gevoetbald in 2018, onder meer door het 

sterk presterende vlaggenschip van de vereniging. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit seizoen 

weinig voetbal van Grol 1 heb gezien, maar ik heb wel genoten van het wedstrijdverslag van Grol 

tegen Gendringen in de Tubantia. Ik heb al eens aangekondigd dat ik blij ben dat Grol sinds jaren 

weer met een selectie met nagenoeg enkel Groenlose jongens speelt, des te knapper dat ze nu 

zo goed meedraaien in de competitie. De koploper van de competitie, het Arnhemse MASV, 

gaat aan de leiding in de competitie. Mart Willemsen erkent de kwaliteiten voor deze ploeg, 

maar geeft ook aan dat het er daar (gelukkig) heel anders aan toe gaat dan bij de Grol want ‘daar 

betalen ze centjes’. 

Ik zat een tijdje geleden de halfjaarlijkse rubriek bestuurstaal te lezen en tot mijn grote ergernis las 

ik een stuk over het afschaffen van de buitenspelregel. Grol staat volgens het stuk vooraan mocht 

het plan daadwerkelijk concreet worden. Zonder me er verder in verdiept te hebben was ik 

vrijwel direct absoluut tegenstander van dit initiatief. Je moet er toch niet aan denken dat voetbal 

dezelfde vorm gaat krijgen als bijvoorbeeld veldhockey. Het kan aan mij liggen maar ook stond er 

in het stuk dat er geen weerstand vanuit de teams is geweest met betrekking tot deze kwestie, 

maar ikzelf kan me niet heugen dat hier ooit een woord over is gesproken richting de teams. 

Tijdens mijn maandelijkse parkdienst wist Bart Lucassen mij te vertellen dat bij onze oosterburen 

al een tijdje succesvol geëxperimenteerd is  met de buitenspelregel bij de lagere teams. Heb er 

eens over nagedacht en ben van mening dat dit bij de lagere jeugdelftallen zo gek nog niet is. 

Scheelt een hoop geëmmer binnen en buiten de lijnen en zal het gebrek aan vrijwilligers voor een 

deel opvangen. Echter ben ik wel van mening dat de buitenspelregel bij de recreanten niet verlo-

ren mag gaan. Nooit meer “Kan nooit!” of “Hij niet!” in de kelderklasse is natuurlijk geen optie. 

Ron Klein Gebbink
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