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Geachte lezer,

Het nieuwe voetbalseizoen is al weer enkele weken volop aan de gang. We zijn er al weer mee be-
zig alsof het nooit anders is geweest. Er is veel gebeurd binnen de organisatie van onze vereniging. 
Opvallend hierbij is dat een deel van de goede initiatieven van onderop komt, vanuit een grote 
betrokkenheid van echte Grolmensen die de teloorgang van de prestaties en diverse organisatori-
sche zaken binnen de club aan het hart ging en zelf het heft in handen namen, onder het mom: ‘Je 
kunt commentaar hebben, maar je kunt ook iets doen!’ Groot compliment aan allen voor de zeer 
constructieve wijze waarop. Het was niet alleen nodig, het was noodzakelijk! En de bestuurders fa-
ciliteren hen gelukkig, zodat er langzaam aan weer vertrouwen komt en we de neerwaartse spiraal 
langzaam weer naar boven bij kunnen gaan stellen. De scoutingscommissie en de voetbalschool 
zijn hier enkele voorbeelden van. Chapeau aan de initiatiefnemers en zij die het invullen! Laten we 
vooral deze ingeslagen weg vervolgen. 
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn op vele plekken trainers vervangen, nieuwe trainers aan het 
werk gegaan. Bij de jeugd vooral veel jong bloed, blauw-wit bloed. Jongens uit eigen geledingen, 
met een blauw-wit hart, met veel in hun mars. Bij Grol 1, 2 en 3 ook nieuwe opperhoofden, waarbij 
Grol 1 vanzelfsprekend de schijnwerpers het meest op zich gericht weet. Wat ons vlaggenschip 
betreft lijkt er toch sprake van dat de neerwaartse spiraal definitief omgebogen lijkt, al zal het nog 
wel een tijdje duren voordat Grol weer actief deelneemt aan de ‘Derby van het Oosten’. De nieuwe 
derby van het oosten is RKZVC-LONGA, althans als we De Gelderlander moeten geloven. Onzin 
natuurlijk, al past ons gepaste stilte en is RKZVC-Longa een prachtige derby, en ja, wat heeft Zieu-
went een heerlijke ploeg om naar te kijken. Eerlijk is eerlijk! Het is beide clubs echter gegund, maar 
vlak ons niet uit. Vroeg of laat komen we er weer aan. Zeker weten! 

Tja, en dan Oranje. We weten inmiddels dat we ons weer op mogen maken voor een Oranje- en 
wuppieloze zomer. Geen Nederlands elftal op het WK, als opmaat voor ons eeuwfeest op 18 
september 2018. Alle 17 miljoen bondscoaches die ons land rijk is hebben er wel een mening over. 
Gevraagd of ongevraagd. Voordat de wedstrijd van Nederland tegen Wit-Rusland begon was al 
bekend dat Zweden met 8-0 Luxemburg van de mat geveegd had en we dus kanloos waren. Dan 
verwacht je een zeer gretig team aan de aftrap dat toch alles in het werk stelt om zoveel mogelijk 
doelpunten te scoren en om op zijn minst het trouwe Oranje legioen in ieder geval strijdlust voor 
te schotelen. Niet zo heel veel van gezien, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen. ‘Het valt ook niet 
mee dat je je op moet laden, terwijl je al zo goed als zeker weet dat je het WK toch niet haalt,’ 
werd gezegd. Daaraan heb ik me mateloos geërgerd.  Dan denk ik terug aan de bedrijfssluiting die 
ik afgelopen jaar heb meegemaakt. Een jaar voordat de deur op slot ging werd het slechte nieuws 
bekend gemaakt aan alle 131 medewerkers. Grote persoonlijke drama’s heb ik meegemaakt, vele 
gesprekken gevoerd, maar niemand verzaakte dat jaar. Met een grote inzet werd gewoon gedaan 
wat er gevraagd werd van de mensen. Naderhand daar ook de complimenten voor gehad, al koop 
je er helemaal niets voor. Voor niet iedereen was er een oplossing in de vorm van een baan, maar 
nooit verzaken. Leg eens uit aan die mensen dat het zo lastig is om je op te laden voor zo’n potje.

Henri Walterbos, Hoofdredacteur      

4 LUC BERENTSEN

6 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

13 IN MEMORIAM

14 SPELER VAN HET KWARTAAL

17 VOETBALSCHOOL S.V. GROL

20  HOE IS HET MET...? ROB VAN DER DONK

23 VOOR GROL, DOOR GROL

27 UIT HET ARCHIEF

31 TEKKELS

32 JOHAN KLEIN GUNNEWIEK

36 NIEK, SUZANNE EN JASPER SCHOVERS

38 COLUMN

VOORWOORD

COLOFON
Hoofdredactie:
Henri Walterbos
Eindredactie:
Marca Adema
Redactie:
Dirk Naaijkens
Tim Ebbers
Rik Gockel
Ronald Buesink
Mark Wessels
Kyra Broshuis
Rick Brockötter
Pim Westervoorde
Pieter Peeters

Ron Klein Gebbink

Fotografie:
Marcel Houwer
John Ligtenberg
Gerard Houben
René van de Mosselaar

Opmaak/lay out:
John Ligtenberg Vormgeving

Druk:
Weevers Vorden

Advertentie-exploitatie:
Marco Frank, 
Tel: 06 120 60 188
info@svgrol.nl

Redactieadres:
Henri Walterbos
Pietheinplein 3
7141 VV Groenlo
Tel: 06 208 38 861
clubblad@svgrol.nl

Bezorging:
Hennie Schovers
Tel: 0544 46 50 62

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het clubblad berust bij de redactie. 

366

3

Clubblad-Grol-3-17.indd   3 19-10-17   09:17



Door: 
Pieter Peeters
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LUC BERENTSEN: 
DE ZIDANE VAN ‘HET WILGENPARK’

Luc Berentsen is één van de nieuwe 
gezichten in de eerste selectie van 
de Grol. De jonge middenvelder 
heeft in zijn eerste maanden laten 
zien dat hij een aanwinst is voor 
onze vereniging. Een aantal goals en 
assists in de voorbereiding en ook in 
de eerste wedstrijd tegen OBW wist 
hij het net te vinden. Ik persoonlijk 
kan echt genieten van de speler Luc. 
Technisch goed en fysiek sterk, een 
heerlijke steekpass en zeer kop-
sterk. Een schoolvoorbeeld van een 
moderne middenvelder. Soms oogt 
hij ietwat nonchalant, maar dat is 
juist wat mij zo aanspreekt. Tijd om 
eens nader kennis te maken.

Luc, vertel eerst eens wat over jezelf?

“Ik ben 20 jaar en woon bij mijn 
ouders in Groenlo. Daar heb ik het 
goed naar mijn zin, maar ik zou best 
eens willen overwegen om op mezelf 
te gaan wonen. Mijn familie (ouders 
en broer Nick) steunt mij op voetbal-
gebied, ze proberen zowel de thuis- als 
uitwedstrijden aanwezig te zijn. 
Ik ben nu Elektricien Voorbereidend 
Werk niveau 4. Het werk combineer ik 
met school. Helaas moet ik dinsdags 
naar school dus kan ik niet trainen. De 
trainer wil graag dat iedereen twee 
keer in de week traint, daarom train 
ik op donderdag met het eerste en op 

vrijdag met Grol 2.” 

Luc vervolgt: “Op mijn vierde ben ik 
begonnen met voetballen bij de Grolse 
Boys. Helaas mocht ik geen wedstrij-
den spelen, omdat ik nog te jong was. 
De gehele jeugd heb ik er doorlopen 
en heb een aantal jaar in het eerste 
gespeeld. Vooral als middenvelder, 
hetgeen mij ook het beste ligt. Het 
liefst op de ‘nummer 10’ positie, waar 
ik mijn energie goed kwijt kan. Ik kan 
mijzelf het best omschrijven als een 
aanvallende middenvelder die goed 
kan koppen en fysiek sterk is. De jon-
gens bij de Boys noemen mij dan ook 
niet voor niks ‘Zidane’, haha.”
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LUC BERENTSEN: 
DE ZIDANE VAN ‘HET WILGENPARK’

Waarom heb je voor s.v. Grol gekozen?
“Ik wil mijn voetbalkwaliteiten graag verbe-
teren en ik had bij de Boys niet het idee dat 
ik me verder zou kunnen ontwikkelen. Grol 
is daarom voor mij een mooie uitdaging. 
Een betere competitie, het niveau van de 
trainingen ligt hoger en we hebben een 
sterke selectie. Omdat ik ook uit Groenlo 
kom, ken ik de meeste jongens in het team 
aardig goed. Ik ben dan ook blij dat ik zo 
warm ontvangen ben.”

Hoe bevalt het tot nu toe?
“Doordat ik zo goed ontvangen ben door 
mijn teamgenoten voel ik me zeer op mijn 
plek! De sfeer in het team is goed. Iedereen 
is super gretig. Ook de supporters vinden 
het mooi dat ik erbij ben, daar ben ik ze 
heel dankbaar voor. Het is persoonlijk ook 
lekker dat ik aardig ben begonnen. In de 
beker heb ik vijf keer gescoord, waaronder 
een hattrick tegen Ruurlo. En in de eerste 
competitiewedstrijd tegen OBW heb ik ook 
een doelpuntje meegepikt.”

Wat verwacht je van dit seizoen?
“Ik hoop dat we om de bovenste plaatsen 
mee kunnen doen. We willen graag weer 
terug naar de Tweede klasse, daar gaan we 
ons uiterste best voor doen. Een periodetitel 
zou al een mooie stap in de goede richting 
zijn. Persoonlijk hoop ik dit seizoen een 
vaste waarde te worden en belangrijk te 
zijn met doelpunten en assists. Mijn streven 

is om tien doelpunten te maken, het liefst 
natuurlijk meer.” 

Ik heb er gelijk maar een weddenschap aan 
gewaagd. Als hij de 10 haalt, krijgt Luc van 
mij een kratje bier…

Wat vinden je vrienden er eigenlijk 
van dat je nu in het blauw voetbalt?
“Ze vinden het vooral vervelend dat ik nu 
op de zondag voetbal, haha! Omdat ik 
natuurlijk fit wil zijn voor de wedstrijd, ga 
ik op zaterdagavond niet zo vaak meer met 
de jongens mee stappen. Ze missen me 
nu al met buizen… Maar natuurlijk vinden 
ze het wel heel mooi dat ik het eerste heb 
gehaald.” 

Wat voor gevoel heb je bij 
de Grolse Boys? 
“Die club zit natuurlijk in mijn hart. Ik ben 
er opgegroeid. Het is een kleine, gezellige 
club. Ik probeer zoveel mogelijk de JO13 te 
trainen en op zaterdag coach ik de jongens 
en ben ik ook grensrechter. Regelmatig heb 
ik ook kantinedienst. Voor deze club zal ik 
me ook blijven inzetten. Helaas hebben we 
bij de Boys te weinig jeugd. Voor de ont-
wikkeling van de jongens zou een samen-
werking met Grol een goede zet zijn. Dat 
gun ik de voetballertjes van de Boys ook. 
Misschien moeten de clubs er eens over na 
denken om de jeugd te fuseren, of in ieder 
geval elkaar te helpen.”

Tot slot spelen we nog een versnelde ronde, 
een korte vraag met een kort antwoord. 
Even kijken hoe Luc het ervan af brengt.

Favoriete club? 
“Ajax”
En in het buitenland? 
“Manchester United”
Met welke speler vergelijk je jezelf? 
“Quint Kristen en Paul Pogba”
Rood of Blauw? 
“Rood”
Kermis of Carnaval? 
“Carnaval”
Landskampioen? 
“Ajax”
Champions League? 
“Paris Saint Germain”
Messi of Ronaldo? 
“Ronaldo”
Gras of kunstgras? 
“Gras”
Berentsen10 of Berentsen6? 
“Berentsen6 met rugnummer 10, haha”

Ik merk aan alles dat Luc een echte 
voetballiefhebber is, hij is tenslotte voor 
Ajax. Een sociale, vriendelijke en sympa-
thieke jongeman die goed bij onze club 
past. En tevens een welkome aanvulling 
in de eerste selectie. Ik denk dat wij als 
s.v. Grol nog veel plezier aan Luc gaan 
beleven. Een meerwaarde op het veld, 
maar zeker ook daarbuiten!
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De focus moet nog meer op het voetbal komen te liggen. 
Dit was veruit het belangrijkste thema op een goed bezochte 
ledenvergadering van 2 oktober jl. Na de opening door 
voorzitter Hans Scheinck werden alle aanwezigen meteen op 
een consumptie getrakteerd door de jarige Rob Porskamp. 
Voorzitter Scheinck en vice voorzitter Marco Frank namen de 
leden vervolgens mee door de lijvige agenda.  

Jaarverslagen

Allereerst werd het jaarverslag door secretaris Tonnie 
Zieverink uitgebreid toegelicht.
 
Enkele highlights:
- Sportieve successen van verschillende 

seniorenelftallen maar vooral ook van jeugdelftallen
- Voor het G-voetbal is er een samenwerking opgestart 

met Longa’30
- Ondanks een lichte daling heeft de s.v. Grol nog 

steeds bijna 1350 leden
- Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het 

100-jarig jubileum in 2018
- Het bereik van social media neemt nog steeds toe
- Het Wissink-, Obbink – en Marveld toernooi zijn alle 

drie uitstekend verlopen
- De scoutingscommissie ten behoeve van een betere 

teamindeling in de jeugd functioneert goed
- Start van een interne voetbalschool voor de jeugd om 

zo extra trainingsmomenten te ondersteunen.

De financiële positie van de club werd zoals te doen 
gebruikelijk gepresenteerd door penningmeester Hans 
van Halm. Ook over het boekjaar 2016-2017 kon er een 
batig saldo worden gemeld.  Naast sponsoring blijft de 
ledencontributie de belangrijkste inkomstenpijler voor de 
s.v. Grol. Omdat er in de nabije toekomst rekening moet 
worden gehouden met hogere kosten voor de accommodatie 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 

HET VOETBAL MOET CENTRAAL

en extra investeringen voor het jeugdvoetbalplan, zal de 
contributie moeten worden verhoogd. Dit is een must om 
de vereniging op lange termijn financieel gezond te houden. 
Elk lid zal dan ook gemiddeld 1 euro per maand extra gaan 
betalen, ingaande per 1 januari 2018. Daarnaast wordt de 
contributie jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 
1,5%;  iets dat door veel meer verenigingen al is ingevoerd. 
Het voorstel werd staande de vergadering goedgekeurd door 
de leden. 

Beleidsplan s.v. Grol 2018-2020 en nieuwe 
organisatiestructuur

Marco Frank gaf een uitgebreide uiteenzetting over het 
meest recente beleidsplan. De samenleving en daarmee ook 
de s.v. Grol veranderen zo snel dat het plan elk jaar wordt 
geactualiseerd. 

Speerpunten zijn nog steeds onderstaande 
hoofdthema’s: 

- Voetbaltechnisch beleid versterken 
 Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het versterken 

van de scoutingscommissie en de  “denktank”, uitbreiden 
van de circuittraining , aantrekken van gediplomeerde 
trainers en een goede ondersteuning van de trainers bij de 
recreatieve teams.

- Vrijwilligersbeleid op niveau houden
 Het streven is om jaarlijks een evaluatiegesprek te hebben 

met elke vrijwilliger binnen de s.v. Grol. Daarnaast moet 
er handen en voeten worden gegeven aan een duidelijke 
instructie en begeleiding van nieuwe vrijwilligers. Jonge 
actieve voetballers moeten gestimuleerd worden voor 
het trainersvak, begeleider of als jeugdscheidsrechter. Op 
deze gebieden valt nog veel winst te behalen.

Door: 
Mark Wessels
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Albert Heijn
Wallerbosch

Het grote voordeel van
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

AH-Groenlo-adv-Grol.indd   1 19-03-15 (w 12)   16:07

Kom online 
shoppen in 
de groenste 
webshop,
groenrijk.nl!

GroenRijk Groenlo
Marhulzenweg 49 • 0544-462118 • groenrĳ kgroenlo.nl
Kĳ k voor onze actuele openingstĳ den op onze website!

Altijd raak bijAltijd raak bij
GroenRijk Groenlo!
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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.

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/noa

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
de Rabobank de sporten waar we allemaal
graag naar kijken, maar ook de sport waar
iedereen aan mee kan doen. 

Rabobank. Sponsor van SV Grol

door klein te
beginnen.

De top
kunnen

bereiken
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- Communicatiebeleid doorontwikkelen
 Internet en online media zullen in de toekomst 

nog belangrijker worden; hier moet de club ook op 
inspelen. Video analyses van wedstrijden is ook een 
gereedschap dat steeds vaker ingezet gaat worden. 
Andere voorbeelden zijn de Dotcomclub, sportlink pakket, 
automatisering van de ledenadministratie en procedures. 
Tenslotte is het streven nog steeds om vrijwilligers en 
sponsoren beter te informeren over ontwikkelingen 
binnen club.

- Sponsorbeleid handhaven en uitbouwen 
 Sponsoring is na de ledencontributie de belangrijkste 

inkomstenbron bij de s.v. Grol en moet dan ook veel 
aandacht krijgen. De sponsorcommissie heeft bijvoorbeeld 
nog een vacature uitstaan voor de hoofdsponsor van de 
seniorenafdeling.

- Accommodatie onderhouden en vernieuwen
 De sportaccommodatie ligt er geweldig bij maar stilstand 

is achteruitgang. De kleedkamers 10 tot en met 13 moeten 
opgeknapt worden en er ligt een vervangingsplan voor de 
kunstgrasvelden.  Kunstgrasvelden hebben een bepaalde 
levensduur en dit hangt naast de kwaliteit van het gras 
ook af van de intensiteit van het gebruik. Bij de s.v. Grol 
wordt in principe zeven dagen per week op het kunstgras 
gevoetbald;  de velden kennen dus een hoge belasting. 
De ontwikkeling van de technologie heeft gelukkig niet 

stilgestaan en de verwachting is dan ook dat de volgende 
generatie kunstgras bij de Grol langer mee zal gaan. 

-  Verenigingszaken bewaken en stimuleren 
 Er wordt hard gewerkt aan het jubileum “Grol 100 jaar in 

2018”.  Verder is het rookbeleid flink aangescherpt.  Last 
but not least; de organisatie binnen de club wordt flink op 
de schop genomen.

“Versterking s.v. Grol”

De focus moet nog meer komen te liggen op het 
voetbaltechnische en voetbal organisatorische hart 
binnen de club. Om de organisatie hierop aan te passen 
heeft het bestuur eerst gesprekken gevoerd met lokale 
ondernemers/ sponsors. Hen is bijvoorbeeld gevraagd: 
“hoe kijken jullie tegen onze organisatie aan en wat moeten 
we als bestuur doen om onze doelen te realiseren?” Het 
ouderwetse organogram als zodanig zal op den duur dan 
ook verdwijnen. Als gevolg hiervan zullen vergaderorganen 
als het jeugdbestuur en het seniorenbestuur ontbonden 
worden en de taken zullen op een andere manier worden 
verdeeld. Er zullen dan ook faciliterende groepen als een 
Verenigingsbureau en Wedstrijdsupport worden gevormd. 
Dit is een ingrijpend proces dat nog lang niet is afgerond. 
Onder het nieuwe, zogenaamde rondogram van de s.v. 
Grol; een mooi staaltje symboliek met in het midden van de 
voetbal de spelers en het kader. Uiteindelijk draait alles om 
de teams oftewel de kern van de bal.

TEAMS

Spelers
Trainers
Leiders

Voetbal
Organisatorisch

Voetbalbesturen
Afdelingscoördinatoren

PMB

Voetbal
Technisch

Voetbaltechnisch hart
Advies en Ondersteuning

Scoutingsgroep
Technische support

Faciliterende
diensten

Verenigingsbureau
Vrijwilligersbureau

Jaarplanning
Vertrouwenspersonen

Wedstrijdsupport

Marketing &
Finance

PR
Sponsorcommissie
Nevenactiviteiten

Toernooien
BCG

VSVG
Supportersclub

Financieel actie comité
ProjektenAccommodatie

SEAG
Onderhoudsgroep

Beheerders Clubgebouw
Infrastructuur

Consul
Coördinatie Materialen

Dagelijks Bestuur
Ondersteunende en Ere-leden

S.V. GROL
Hoofdbestuur
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Bestuursverkiezingen
Bij het agendapunt bestuursverkiezingen 
werd penningmeester Hans van Halm 
(aftredend) herkozen. Van Halm zal in ieder 
geval aanblijven tot en met het jubileumjaar 
2018, waarna met ingang van 1 januari 2019 
een nieuwe penningmeester binnen het 
bestuur zal aanschuiven. Hans van Halm is 
als opvolger van Tonny Porskamp meer dan 
15 jaar verantwoordelijk geweest voor het 
financieel beleid. Daarnaast is Peter Harbers 
(voorzitter SEAG en in het hoofdbestuur 
verantwoordelijk voor de accommodatie) 
aftredend en niet herkiesbaar. Peter blijft 
gewoon deel uitmaken van het SEAG-
bestuur (Stichting Exploitatie Accommodatie 
s.v. Grol), maar wordt daar als voorzitter 
opgevolgd door Dennis Dibbets. Dennis 
zal de kwaliteitszetel in het hoofdbestuur 
trouwens niet invullen. Als gevolg van 
de nieuwe bestuurlijke structuur werd er 
ook afscheid genomen van Diana Nijland 
en Jos Penterman, respectievelijk in de 
functies van voorzitter jeugdbestuur en 
voorzitter bestuur senioren. Ten behoeve 
van het onderdeel voetbalorganisatie jeugd 
en senioren werd John ter Heerdt in de 
nieuwe bestuursstructuur als nieuwkomer 
verwelkomd.    

Jubilarissen
Voorzitter Scheinck meldde dat er maar liefst 
acht gouden jubilarissen  waren maar dat 
er drie om uiteenlopende redenen niet naar 
het sportcafé konden komen, te weten Hans 
Emaus, Bernard Gockel en Bernard Maarse. 

Als eerste werd vervolgens Johan Huijskes 
naar voren geroepen. Johan is inmiddels 
90 jaar en door zijn ambacht als hoefsmid 
een bekende Grollenaar. Johan heeft 
vanwege zijn drukke werkzaamheden nooit 
gevoetbald maar was wel altijd zeer nauw 
betrokken bij de Grol; als sponsor maar 
zeker als supporter van het eerste elftal. 
Jarenlang ging hij op de brommer naar 
uitwedstrijden van Grol 1; tegenwoordig is 
hij nog steeds bij de thuiswedstrijden van 
de partij. 

Eddy Olijslager was het tweede lid dat 
werd gehuldigd. Eddy was in de jeugd 
een getalenteerd voetballer en schopte 
het uiteindelijk tot Grol 2 en 3 met een 
kort uitstapje naar het eerste elftal. 
Naast zijn loopbaan als speler was hij 
ook actief als trainer en leider binnen 
de Groljeugd. Hij trainde bijvoorbeeld 
de E1, D1, D4 en C3. Olijslager was de 
allereerste binnen de club die meer dan 
10 jaar  geleden al jeugdwedstrijden op 
video begon vast te leggen. Het vastleggen 
van trainingsmomenten en wedstrijden is 
eigenlijk een recente ontwikkeling;  Eddy 
was zijn tijd dus ver vooruit. 

Bij de tweede huldigingsronde werd Loet 
Langela als eerste toegesproken. Langela 
was in zijn tijd een kleurrijke speler met 
zowel binnen als buiten de lijnen een 
eigen stijl. Loet, die jarenlang in Grol 2 en 
3 speelde en af en toe in het eerste elftal, 
is al die jaren lid gebleven omdat hij de s.v. 
Grol altijd een gezellige en fijne club heeft 
gevonden. 

Stef Kroekenstoel werd ook gehuldigd 
voor 50 jaar clubtrouw, naar eigen zeggen 
trouwens 2 jaar te laat.. Stef is een 
generatiegenoot van bijvoorbeeld Theo 
Hulshof en Jos Porskamp en heeft samen 
met deze spelers jarenlang in het eerste 
gespeeld. Na zeven jaar in het vlaggenschip 
is hij het rustiger aan gaan doen maar hij is 
met zijn 63 jaar de langst spelende voetballer 
binnen de vereniging. 

De laatste huldigingsronde werd afgesloten 
met Jos Lensink. Jos heeft als voetballer 
niet altijd in de selecties gespeeld maar 
heeft veel andere (creatieve) talenten. 
Als mede-oprichter en organisator van 
de jeugdkampen en als jeugdleider heeft 
hij zich verdienstelijk gemaakt maar hij 
heeft zich ook jarenlang ingezet voor de 
supportersclub, de carnavalswagen en het 
clubblad. Jos voelt zich nog steeds lid van de 
Grolfamilie. Zoals hij zelf zegt: “als ik zo af 
en toe de kantine inloop, is het net alsof ik 
maar 1 verjaardag heb gemist!”
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Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als 
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u 
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die 
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw 
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de kansen 
kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij Flynth. Niet 
voor niets sponsoren wij

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Groenlo 088 236 79 00 of kijk voor
meer informatie op www.flynth.nl

SV Grol.

STERK IN UW MERK

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

altijd goed
in vorm!

     reclame- en internetbureau
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   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

Nieuwstad 10, 7141 BD Groenlo     T. 0544 46 78 72,      www.johnligtenberg.nl

VORM MAAKT DE KRACHT VAN HET BEDRIJF ZICHTBAAR
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TONNY HOFFMAN OVERLEDEN

NIELS RONDEEL OVERLEDEN

van Leer’. Toon was er onderhouds- en 
storingsmonteur, en enkele jaren ook nog 
eens Ploegbaas tegelijk. Altijd stelde hij 
de mens centraal, de resultaten altijd op 
het tweede plan. Met het bedrijfsvoet-
balteam hebben we diverse keren tegen 
onze collega’s in Gosport (Engeland) 
gespeeld, ook twee keer een uitwed-
strijd. Toon was aanvoerder. Al kon hij 
geen woord Engels, hij redde zich prima 
met zijn Grolse dialect, ook op Engelse 
bodem. Zelden zo ontzettend gelachen. 
Iedereen stond graag om hem heen. Een 
geweldig mens, uit een zeer warm nest, 
zeer plezierig in de omgang, belangstel-
lend voor het wel en wee van de ander 
en behulpzaam voor mensen die daarom 
vroegen.

Naast zijn interlands voor ‘de Mono-
con’  schopte Toon het bij s.v. Grol ook 
nog enkele wedstrijden tot Grol 1. Een 
hoogtepunt voor Toon was de toeken-
ning van ‘de Gouden Broek,’ dit vanwege 
het 50 jaar actief zijn als voetballer voor 
s.v. Grol. Meer dan 65 jaar was Tonny lid 
van de s.v. Grol. In 2002 ontving hij de 
Gouden Speld voor zijn 50-jarig lidmaat-
schap. De laatste tien jaar was Tonny als 
vrijwilliger actief bij de onderhoudsgroep 
op woensdag. Daar zullen ze zijn rol als 
vakman en sfeermaker node missen. 

Niels het zelfs nog enkele wedstrijden tot 
het eerste elftal. Zijn optreden in het veld 
was altijd hetzelfde; sportief, stevig en 
fanatiek. Niels was daarnaast een echte 
teamspeler, ook buiten het veld. De 
categorie 35+ waarin hij de laatste jaren 
speelde paste uitstekend bij Niels. Eerst 
een paar flinke potjes voetbal en daarna 
de gezelligheid met zijn voetbalmaatjes. 
Vorig seizoen stopte hij met het zelf  
voetbal spelen en werd hij leider van het 
pupillenteam JO9-7 (F7), waarin ook zijn 
zoon Dylan uitkwam. Samen werden 
ze kampioen. Niels voetbalde op een 
manier van ‘alles of niets.’ Die instelling 
kenmerkt ook wel een beetje zijn leven. 
Voor Niels moest het helemaal perfect 
zijn, daar deed hij alles voor. Maar lukte 
het volgens hem zelf niet dat te bereiken, 
kon hij daar droevig en ontevreden over 
zijn. Maar het respect voor zijn inzet 
was er altijd, bij zijn werkgevers, bij vele 
verenigingen en organisaties in Groenlo 
waar hij als vrijwilliger actief voor was. 

Voor zijn unieke voetballoopbaan en al 
zijn activiteiten bij de s.v. Grol werd hij 
benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Naast 
de trots op zijn familie, zijn echtgenote 
Annie, zijn kleinkinderen, was Toon naast 
vader een kameraad voor zijn beide 
zoons Tristan en Dennis, die beiden 
de Grolkleuren verdedigden, waarvan 
Dennis nog steeds. Deze trots was er 
ook bij zijn kinderen richting hun vader. 
Toen ik in juni samen met clubbladcol-
lega Rik Gockel op bezoek was bij Tristan 
in de Tour de France, in Luik (B), voor 
een artikel, liet Tristan zich ontvallen dat 
hij naast het genieten van het rond-
trekkende wielercircus over de gehele 
wereld het er moeilijk mee te hebben 
niet veel thuis te kunnen zijn om bij zijn 
zieke vader te kunnen zijn, terwijl hij 
ook wel wist dat zijn einde naderde. Net 
in de periode dat Tristan een periode 
met verlof thuis was overleed Toon. Fijn 
voor Tristan, fijn voor Toon, fijn voor het 
gehele hechte gezin. 

We zullen Toon tot in lengte van jaren 
blijven herinneren en zullen anekdotes 
waarin hij voorbijkomt ons een blijvende 
glimlach bezorgen. Wij wensen familie, 
broers, zussen en hun aanhang, vrienden 
en bekenden sterkte toe met het verwer-
ken van dit grote verlies.  

Een speciale plek had Niels ook binnen 
de Geile Garde, een carnavalsvrienden-
groep, met daarin vooral leden van s.v. 
Grol. Niels was de beschermheer. Een 
grote inzet en passie legde Niels aan de 
dag voor de Pfeiffer Challenge, op en 
neer fietsen naar Parijs voor het goede 
doel met wielermaten. Mooi was de 
‘erewacht’ van zijn wielermaatjes op 
de avond dat een ieder de gelegenheid 
kreeg om afscheid van Niels te nemen en 
de familie te condoleren. Zeer indruk-
wekkend, met een grote verslagenheid in 
de lange rij wachtenden. 
 
Iedereen had Niels graag in zijn midden 
als aanjager en verbinder, als organisator 
en deelnemer, maar vooral als gezellig 
en warm mens. Velen blijven met vragen 
achter, maar ook met tal van fijne herin-
neringen. Wij wensen familie, vrienden, 
collega’s, sportvrienden en allen die treu-
ren om dit grote verlies heel veel sterkte 
bij het verwerken van dit grote verlies. 

Door: Hans Scheinck/Henri Walterbos
Op 28 augustus werden we opgeschrikt 
met de mededeling dat Tonny Hoffman 
was overleden. ‘Toon’ werd 77 jaar en 
overleed aan een slopende ziekte. Voor 
velen stond Toon bekend als Piantoni, 
‘de Pian’, een bijnaam die hij overhield 
aan de vergelijking met de voormalige 
Franse International, met Italiaanse 
ouders, Roger Piantoni. Toon was een 
zeer warm mens, een mensenmens, 
begenadigd met een heerlijk stukje 
humor, maar evenzo grote nuchterheid 
en levenswijsheid. Mijn eerste kennis-
making met hem was in 1979 toen ik aan 
de slag ging bij ‘De Monocon’, oftewel 
‘de Kartonnage’, ‘Sweetheart Internati-
onal’, ‘Polarcup Benelux’ en ‘Huhtamaki 

Door: Hans Scheinck/Henri Walterbos
Een grote schok! Het plotselinge en bo-
venal trieste overlijden van Grol-lid Niels 
Rondeel. Niels ging op jonge leeftijd 
voetballen bij s.v. Grol, waar zijn grote 
broer Dennis ook al speelde. Tussendoor 
speelde Niels ook geruime tijd bij Grolse 
Boys. Als speler bij s.v. Grol schopte 
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Naam: Tim Bomers  

Leeftijd: 16 jaar

Team: JO19-4

Je bent keeper. Waarom ben je 
eigenlijk keeper geworden?: 
“Ik ben keeper geworden omdat ik al 
vanaf mijn jeugd voetbal volgde. Ik zag 
dat de keepers zoveel aandacht had-
den en dat vind ik nu ook nog steeds 
zo.”

Ik voetbal al vanaf  mijn … 
“4e jaar bij de s.v.Grol en heb gevoet-
bald in de volgende teams: F-pups, 
F10, F9, E6, E8, D5, D5, C5, C6, B5, 
B5, A4 en om de wedstrijd keeper bij 
de A3.”

Ik vind voetballen leuk omdat…
”ik dan met mijn vrienden lekker een 
balletje kan trappen.”

Vind jij keepen met slecht weer ook 
zo leuk omdat je dan lekker in de 
modder mag duiken? 
“Ik vind keepen met slecht weer ook 
gewoon leuk omdat mijn kleren zo 
smerig worden en je moet wel in 
slecht weer keepen anders laat je je 
team in de steek.“

Favoriete club en waarom: 
“Real Madrid, omdat daar de keepers 
goed worden opgeleid en zou het zelf 
ook wel leuk vinden als ik daar eens 
de keeperstraining mag bijwonen.”

Wie wordt er kampioen 
in de Eredivisie?: 
“PSV”. 

Favoriete speler en waarom: 
“Ronaldo, hij is snel en behendig.”

Favoriete keeper en waarom: 
“Jasper Cillessen, hij is een meespe-
lende keeper.”

Mooiste voetbalshirt: 
“Voetbalshirt van Real Madrid.”

Mijn voetbalhoogtepunt: 
“Dat ik mijn eerste penalty heb gestopt 
in de D5. Dat was ook voor mijn opa 
en oma. Ik deed dat omdat ik het hun 
beloofd had dat ik er paar ging stop-
pen.”

Mijn voetbaldroom: 
“Om bij het Nederlands elftal te 
keepen.”

Reageer op de volgende 
namen en kreten:

Keeperstraining: 
“Jammer genoeg heb ik geen keepers 
training.”

Grol 1: 
“Het is een goed team. Omdat daar 
het samenspel goed gaat.”

Pelle Walterbos: 
“Ik vond het fijn om hem als trainer te 
hebben want bij hem stond respect 
naar elkaar op nr 1.”

Vissen: 
“Ik vis in de zomer bijna iedere week 
twee karper wedstrijden. Op dinsdag 
en zondag. In de winterperiode vis ik 
wat minder.”

Voetballen bij s.v. Grol: 
“Is super leuk. Je gaat er met plezier 
naar toe en met plezier weer naar 
huis.”

Waar voetbal je liever op; Kunst-
gras of gewoon gras? En waarom?: 
“Gewoon gras. Dan hoef ik niet met de 
lange broek in de zomer te keepen op 
kunstgras.”

Wat is jouw favoriete opstelling 
van Oranje? 
“5-3-2.”

TIM BOMERS

Clubblad-Grol-3-17.indd   14 19-10-17   09:17

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

Borculoseweg 57 - 7141 VL Groenlo - Tel. 0544 46 15 22 - info@kolkman-bv.nl

  

Kijk voor al uw bouwplannen op:  

  

www.bouwbedrijfdedriehoek.nl 

  

Industrieweg 9b  7141DD  Groenlo  0544-463155 
  

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud  Renovatie   Agrarisch   Utiliteitsbouw 

Samen bouwen aan een mooier Groenlo ! 

TIM BOMERS
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Bij aanvang van het nieuwe seizoen 
werd binnen s.v. Grol ‘De Voetbal-
school’ geïntroduceerd. “Een mooie 
nieuwe voetbalontwikkeling binnen 
de club,” zo maakte Hoofd Techni-
sche zaken, Bart Porskamp, op de 
Grol-website kenbaar. In de periode 
september tot en met november 
en maart tot en met mei hebben 
alle jeugdspelers, naast hun team-
trainingen, de mogelijkheid om een 
keer extra te trainen. In de maanden 
december tot en met februari zal er 
één keer per maand een activiteit 
vanuit de voetbalschool worden 
georganiseerd. Het is een vrije keuze 
van iedere jeugdspeler om wel of niet 
gebruik te maken van deze mogelijk-
heid tot het volgen van extra trainin-
gen. Onafhankelijk in welk jeugdelftal 
men speelt krijgt iedere jeugdspeler 
de kans zichzelf verder te ontwik-
kelen door deel te nemen aan deze 
trainingen.

“Het is niet de bedoeling dat de voet-
balschool als vervangende training van 
het team kan worden gezien,” bena-
drukt het Hoofd Technische zaken. 
“Om te stimuleren dat jeugdspelers 
actief zijn en in hun eigen ontwik-
keling willen investeren, zullen de 
spelers die eind mei 20 trainingen of 
meer hebben gevolgd bij de voet-
balschool uitgenodigd worden voor 
een ‘beloningstraining’ met speciale 
activiteiten en een certificaat van 
deelname.”

VOETBALSCHOOL S.V. GROL 
SCHOT IN DE ROOS
“IK VIND VOORAL MOOI OM TE ZIEN HOE ZE MET ELKAAR OMGAAN”

Techniek en coördinatie

Tijdens de voetbalschooltrainingen zal 
de focus voornamelijk liggen op de 
(functionele) techniek en coördinatie. 
De trainingen van de voetbalschool 
staan onder de bezielende leiding 
Max de Vries (trainer/coach JO15-1). 
Een rol die hem op het lijf is geschre-
ven. Hij bereidt de trainingen voor 
en geeft de trainingen, bijgestaan 
door jeugdselectiespelers uit de B- en 
C-klasse die allen zelf de oefeningen 
goed onder de knie hebben en de 
oefeningen goed voor kunnen doen 
en begeleiden. De oefeningen worden 
in kleine groepjes uitgevoerd, zodat 
er voor iedere jeugdspeler voldoende 
aandacht zal zijn.

De openstelling van de trainingen is 
als volgt:

Woensdag  15.30 – 16.30 uur: 
onder 8 t/m onder 11
Woensdag 16.30 – 17.30 uur: 
onder 13 t/m onder 15
Vrijdag 16.00 – 17.00 uur: 
onder 10 t/m onder 13
Vrijdag 17.00 – 18.00 uur: 
onder 15 t/m onder 19

Spelers van onder 10 t/m onder 15 
hebben de keuze uit woensdag of vrij-
dag om te komen. Afhankelijk van de 
opkomst per training kan er geduren-
de het seizoen een vast uur worden 
aangewezen voor onder 10 t/m onder 

15. Opgave voor de trainingen gaat 
per week. Uiterlijk elke zaterdag om 
23.59 uur voor de komende training 
moet de aanwezigheid zijn doorgege-
ven. Om het overzichtelijk te houden 
zal de opgave per elftal plaatsvinden. 
Dat wil zeggen dat de teambegelei-
ders verzocht worden om op zaterdag 
te vragen welke personen uit hun 
elftal de komende week gebruik ma-
ken van het 3e trainingsmoment en zij 
kunnen dit dan doorgeven door een 
e-mail te sturen aan voetbalschools-
vgrol@gmail.com. Dit zou wekelijks 
moeten geschieden, want instromen 
kan ook nu nog. “Het aanbieden 
van deze extra trainingsmogelijkheid 
is een mooie ontwikkeling die past 
binnen onze doelstelling om meer 
aandacht, voor alle jeugdelftallen, te 
geven aan de voetbalontwikkeling 
van alle jeugdspelers,” benadrukt 
Porskamp. Aan het volgen van de 
trainingen van de voetbalschool zijn 
geen extra kosten verbonden.

Spelvreugde

Op woensdag 4 oktober neem ik een 
kijkje en ik word direct erg blij van 
wat ik zie. Een strak georganiseerd en 
uitgevoerde training, waar het plezier 
en de spelvreugde van af spat. Enkel 
vrolijke kindergezichten die het dui-
delijk naar hun zin hebben. Hier kan 
geen Champions League tegenop. De 
eerste die ik fanatiek bezig zie is Cas 
Krabbenborg, die s.v. Grol afgelopen 

Door: 
Henri Walterbos
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zomer als E-speler verruilde voor de 
D-jeugd van De Graafschap. Onbe-
vangen bezig met een heerlijke onge-
dwongenheid, pure passie en plezier. 
Net zoals zijn vader op deze leeftijd 
is Cas gestoken in een voetbaltenue 
van Feyenoord. Als ik Cas complimen-
teer met zijn oogverblindend mooie 
tenue vraag ik hem welk tenue hij 
mooier vindt, dat van De Graafschap 
of Feyenoord, begint hij te lachen en 
antwoordt hij diplomatiek. “Allebei 
even mooi.” Goed geantwoord Cas. 
Prachtig dat hij zijn s.v. Grol trouw 
blijft en deelneemt aan de voetbal-
school. 

Interactie

Max de Vries is de grote regisseur van 
de Voetbalschool. Hij instrueert de 
jonge voetballers die hem ondersteu-
nen en spreekt de groepen deelne-
mers zelf toe. Van een afstandje is het 
genieten geblazen van de interactie 
tussen hem, de spelers en zijn as-
sistenten. Max kijkt met een goed 
gevoel terug op de eerste vijf weken. 
“We waren benieuwd hoeveel opgave 
er zou zijn maar we hebben toch iede-
re week wel 80 tot 100 deelnemers,” 
stelt Max tevreden vast. “De meesten 
komen op woensdag. De meeste 
aanmeldingen komen uit de E-, D- en 
C-afdeling. Uit de B- en A-afdeling 
hebben we nog geen aanmeldingen 
gehad. Ik heb de trainers benaderd, 
ben er langs geweest, heb voor de 
groepen gestaan, maar geen animo. 
Zij zitten natuurlijk ook met studie 
en bijbaantjes.” Mochten zij echter 
alsnog de behoefte hebben dan kan 
er nog steeds opgegeven worden. 
Deze ruimte is er gewoon. Dat geldt 
eveneens voor de andere leeftijdsklas-
sen. “Het is nu al leuk om te zien dat 
er zich zoveel opgeven en elke week 
weer terugkomen. Ze zeggen na af-
loop al dat ze de volgende week weer 
terug komen. Als het ze een keer niet 
uitkomt dan is dat helemaal niet erg. 
Je krijgt ook enthousiaste reacties van 
ouders. De deelnemers komen uit alle 
hoeken. Uit lagere en hogere teams. 
Ik vind vooral mooi om te zien hoe 
ze met elkaar omgaan, zowel tijdens 
de training als erna en ervoor. Dat is 
super om te zien. Ze houden goed 
rekening met elkaar. Het verbindt ook 
echt. Het maakt niet uit uit welk team 
je komt, je komt hier voor jezelf. Je 
investeert in jezelf, maar we doen het 

wel met elkaar. Het is ‘voor elkaar en 
met elkaar’. Dat vind ik het mooiste. 
Iedereen wil daar bij helpen.” Grote 
verschillen met een reguliere training 
zijn er volgens Max niet direct. “Dit 
is meer in circuitvorm, je doet aan 
loopcoördinatie en aan techniek.

‘Beter worden’

Hoe ervaren de deelnemers het zelf? 
Een rondje langs de spelers laat al 
direct zien dat ze het naar de zin 
hebben. Toch even een paar jongens 
‘bij de kladden.’ Jelle Eskes (11) uit 
D4 staat te popelen om het veld te 
mogen betreden als de ‘kleintjes’ 
klaar zijn. Hij meldde zich direct 
aan toen hem de mogelijkheid werd 
geboden meer trainingen te mogen 
volgen dan de reguliere trainingen die 
hij normaliter al volgt. “Het leek me 
wel leuk om extra trainingen te krij-
gen. Ik wil graag beter worden. Deze 
trainingen zijn heel erg leuk. Je doet 
veel andere dingen, zoals een partijtje 
op een groot veld. Bij de normale 
training doe je dat niet.” Raf Krielen 
(D5) sluit zich in woorden van gelijke 
strekking aan bij Jelle. “Mij leek het 
ook leuk en ik wilde wel meer voet-
ballen. En ik wil ook beter worden.” 
Op de vraag waarin hij dan beter wil 
worden, bijvoorbeeld tweebenigheid, 
antwoord hij direct dat dat niet meer 
nodig is. “Dat ben ik al,” straalt hij. 
“Ik vind de grote partijen ook leuk. 
Dat doe je anders nooit. Dan doe je 
partijtje op een half veld. Het is ook 
leuk om met de spelers van D1 samen 
te trainen. Daar leer je ook veel van. 
En er zijn andere trainers  waar je ook 
weer van leert. Je wordt fysiek ook 
sterker.” Noah Oosterholt (9) uit JO11-1 
is van de groep jongens die het veld 
verlaat om plaats te maken voor Raf, 
Jelle en consorten. Ook hij straalt. “Ik 

heb me opgegeven omdat ik dan wat 
meer techniek kan leren en omdat ik 
het leuk vind. Ik ben iedere week nog 
geweest.” 

Een prachtige ervaring. Blije kin-
dergezichten die blij zijn met waar 
ze mee bezig zijn, het mooiste wat 
er is. Ga eens een kijkje nemen. 
Een ware aanrader! Als we hier als 
club in blijven investeren en de 
types Max de Vries en zijn hulpjes 
koesteren en faciliteren, dan zit 
het met de toekomst van s.v. Grol 
zeer goed.  Chapeau! 

PRESENTATIEGIDS EN CLUBBLADEN 
OOK DIGITAAL IN TE ZIEN
Op woensdag 20 september is de nieuwe presentatiegids verschenen. 
Deze is bij alle leden en sponsoren bezorgd onlangs. Mochten er leden 
zijn die de gids niet hebben ontvangen, stuur dan een email naar 
info@svgrol.nl. De kleurrijke en informatieve presentatiegids is nu ook 
digitaal in te zien. Dit kan via Quicklinks, aan de rechterkant van de 
homepage of via de volgende link: presentatiegids 2017-2018. Ook uw 
eigen clubblad is digitaal in te zien. Ook oude exemplaren. Via www.
svgrol.nl wijst zich de weg vanzelf. “
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Exclusiviteit voor Groenlo: Wansing 
Keukens geeft e 500,- korting

Winnen doe je samen!
Unieke jubileumactie Wansing Keukens

In dit voorbeeld kost deze keuken 
dan minus de e 400,- extra korting

e 5598,-
Daarnaast ontvangt 

SV Grol ook nog e 100,- 
indien u de waardebon inlevert.

Deze waardebon kunt u op onze 
accommodatie vinden, vraag er naar.

Wansing 50 jaar 
thuis in keukens

Keuken Journaal

5.998,-€

NU OOK IN 

DINXPERLO!
EIND

ELIJ
K!

Meer dan 380 winkels in Europa.

EILAND KEUKEN
ca. 307 x 100 / 185 cm, Front in lak, wit ultra-hoogglans, 
werkblad in beton repro, met grote laden

INCLUSIEF 
> Oven met RVS-front 
> kookplaat > RVS-afzuigkap > Koelkast  
> volledig geïntegreerde vaatwasser 
> en inbouwspoelbak

17
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01
5

hoogglans
LAK
hoogglanshoogglans

Ultra-

1

WANSING VERENIGINGSACTIE-Grol.indd   1 10-03-17   13:30

INFO@VLOERENGROENLO.NL
WWW.VLOERENGROENLO.NL

TapijtTapijt

SportvloerenSportvloerenGietvloerenGietvloeren

PVC vloerenPVC vloeren TennisvloerenTennisvloeren

LaminaatLaminaat
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Op het Grolveld is hij niet meer 
vaak te zien maar hij is nog altijd 
zeer sportief. Rob van der Donk, 
vroeger een begenadigd voetballer 
én een graag en vaak geziene gast 
in ‘de kantine’, voetbalt al acht 
jaar niet meer. Sporten doet hij 
nog steeds fanatiek, maar nu als 
hardloper. Rob heeft Groenlo nooit 
verlaten en woont samen met zijn 
vrouw Denise en hond Lotte aan 
de Winterswijkseweg. Direct na het 
behalen van zijn mbo-diploma is Rob 
in het supermarktwezen beland en is 
ook daar nooit meer weggegaan. Na 
lange tijd in Winterswijk gewerkt te 
hebben, werkt hij nu alweer jaren bij 
de Albert Heijn in Didam. Onlangs 
vierde hij daar zijn 25-jarig jubileum.

Direct na het zwemdiploma op 
voetbal

De 47-jarige Rob start zijn sportieve 

loopbaan zoals tal van andere Grolse 
jongens. “Na het behalen van het 
zwemdiploma was het logisch dat 
je direct naar de Grol ging”, vertelt 
Rob. “Dat deden mijn vriendjes, 
dus mijn broertje Mark en ik ook.” 
Rob maakt een mooie carrière bij 
de Grol. Hij start in de E4, gaat 
vervolgens naar de E2, dan twee 
jaar in de D1 en ook 2 jaar in de C1. 
Mooie herinneringen heeft Rob aan 
het kampioenschap van de D1 onder 
leiding van Toon Hartman en Tom 
Rooks. “We hadden dat seizoen alles 
gewonnen maar helaas kon Longa 
dat ook zeggen. We moesten daarom 
een beslissingswedstrijd spelen 
tegen de club uit Lichtenvoorde 
en dat gebeurde in Harreveld. De 
wedstrijd bleef onbeslist en dus 
kwam er een verlenging waarin 
Jeroen Groot Zevert de winnende 
goal maakte. Fantastisch!” In de C, 
de B én de A mocht Rob echter geen 

kampioenschap meemaken. Wel was 
hij een fanatiek deelnemer aan de 
verschillende kampen. “Mooie tijden 
waren dat in Buurse en Boekelo. 
Later ben ik ook nog eens als leider 
meegegaan op een C-kamp.”

Even in het eerste

Na twee seizoenen in de A1 komt Rob 
terecht in het eerste elftal van de s.v. 
Grol. “Daar heb ik nog gevoetbald 
met jongens als Michel Hoffman, 
Frank Luttikholt, Bata Nijland en 
Edwin Bosman. Dat duurde echter 
niet lang; ik kwam toch echt tekort. Ik 
ben naar het tweede gegaan waarmee 
ik toen nog kampioen ben geworden. 
Vervolgens ging ik naar het derde. 
Daar heb ik jarenlang gevoetbald 
tot 8 jaar geleden en we zijn maar 
één keer kampioen geworden. We 
hadden een prachtig team met ‘de 
oude garde’: Felix de Vries, Freddie 

Door: 
Kyra Broshuis 
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te Veluwe, Bart de Vries en jonkie 
Holger Braun. Hennie Schovers 
was onze leider dus we hebben 
mooie tijden gehad. We deden rare 
dingen zoals elkaar beoordelen op 
prestaties op het toilet. Holger was 
vaak de winnaar. Ook hadden we een 
competitie waarbij we in alle kantines 
de gehaktballen gingen uitproberen. 
Onze keeper Patrick Reinders, ook 
wel bekend als Toebes, stond bekend 
om zijn gortdroge uitspraken als 
‘Rob, als je toevallig tijd hebt, kun 
je dan de eerste paal even pakken?’ 
En dan herinnert hij zich opeens iets 
en begint hard te lachen. “Ik weet 
nog dat we een periode ontzettend 
slecht voetbalden. John Ligtenberg 
en Bram Harbers waren toen de 
leiders. Ze zeiden: “Als wi’j met 
dizz’n kroam kampioen wordt, goa’w 
allebi’j trouwen!”. We hebben toen 
als verrassing een gigantisch mooi 
trouwfeest georganiseerd met alles 
erop en eraan. Het was bij Gockel 
in de weide en Henk Stroet was de 
pastoor. We hebben foto’s gemaakt 
op het bordes van het stadhuis. 
Iedereen was keurig in pak maar 
alleen Axel Kuska had een uitnodiging 
gekregen waarop stond dat hij in 
voetbaltenue moest verschijnen… 
Later dat jaar gingen we ook met het 
team naar Noordwijk, dat liep daar 
enigszins uit de hand.”

Einde verhaal

Met de komst van het kunstgras 
kwamen ook de blessures bij Rob. 
“Op een gegeven moment scheurde ik 
mijn kruisband af. Toen was het mooi 
geweest voor mij.” Om toch enigszins 
in vorm én conditie te blijven begon 
Rob met hardlopen en werd lid van 
de Lopersvereniging Groenlo. “Samen 
met Peter te Focht en Christian 
Reinders heb ik de marathon van 
Eindhoven gelopen. Ik train nu zo’n 
drie keer per week. Twee keer bij de 
vereniging en één keer voor mezelf. 
Ik loop regelmatig wedstrijden en ben 
zelfs op hardloopvakantie geweest 
naar Lanzarote. Daar liepen we onder 
leiding van marathonspecialist Aart 
Stigter.”

Hardloopliefde

Het lopen heeft Rob veel gebracht, 
zo vertelt hij. “Het is echt een hele 
fijn sport en helemaal mijn ding. Het 

mooiste is nog wel dat ik dankzij 
het lopen mijn vrouw Denise heb 
ontmoet. We kenden elkaar wel 
van de sport en op weg naar de 
Zevenheuvelenloop zaten we bij 
elkaar in de auto. Toen sprong de 
vonk echt over. Richard Koster 
vroeg nog aan Denise of ze er een 
afstandsbediening bij wilde om mij 
uit te zetten. Ik schijn nogal veel te 
praten. Hij vroeg ook of ze lesbienne 
was omdat ze met een old wief 
ging..”

Ik had het niet willen missen

Op het Grolveld komt Rob bijna 
nooit meer. “Via de krant houd ik 
wel een beetje bij wat de Grol doet 
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”maar verder gaat het niet. Ik ken die 
jongens uit het eerste ook niet meer. 
Op de zondagen ga ik vaak samen 
met Denise lopen of ergens naartoe. 
Denise doet triatlons en daar gaat 
veel tijd in zitten. Ik ondersteun haar 
daarbij. Soms denk ik: was ik maar 
eerder begonnen met hardlopen dan 
had ik misschien wel betere tijden 
neer kunnen zetten. Maar aan de 
andere kant had ik de tijd bij de Grol 
nooit willen missen. Ik heb er een 
fantastische tijd gehad en er veel 
vrienden, zoals mijn vriendengroep 
De Muiters, aan overgehouden. Dat 
geouwehoer in de kleedkamer en in 
de auto op weg naar een uitwedstrijd, 
ik ben blij dat ik het mee heb 
gemaakt.”
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Gezondheidscentrum Den Papendiek
nu in Groenlo

All-round logopediepraktijken met 
o.a. de volgende specialisaties:

• Stemtherapie
• Behandeling bij dyslexie
• Taaldiagnostiek en behandeling
• Preverbale logopedie
• Logopedie bij meertaligheid
• Bij kinderen met schisisproblematiek

Voor info en afspraak
06 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl
www.logopedie-direct.nl

Wanneer u of uw kind problemen op 
het gebied van communicatie ervaart, 
in de breedste zin van het woord, dan 
bent u van harte welkom voor een 
eerste screening. Wij staan voor u 
klaar met passende behandelingen bij 
klachten op het communicatieve vlak.

Logopedie

DIREC
T

TOEG
ANKE

LIJK

zonder verwijzing

L

TO

U vindt ons in: 

• Colmschate
• Dinxperlo
• Groenlo
• Varsseveld
• Winterswijk

 

• Deventer (2x)
• Haaksbergen (3x)
• Hof van Twente (2x)
• Hengelo (3x)
• Enschede (4x) 
• Almelo

logopedie
nodig?

Door: 
Pim 
Westervoorde
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VOOR GROL, DOOR GROL
Samen tellen we af naar het 
jubileumjaar van onze eigen blauw-
witte trots. Op 18 september 2018 
bestaat onze vereniging een eeuw 
lang; 100 jaar dus! Wij gaan samen 
een prachtig jaar tegemoet, vol 
met geweldige activiteiten. Zo ook 
de ‘Grol 100 jaar’ loterij. Meer dan 
100 prijzen gaan er in deze loterij 
de deur uit. Ik kan u vertellen; 
het is het meedoen waard. Zo 
gaat er onder andere een heuse 
Toyota-auto de deur uit incl. een 
allriskverzekering voor het eerste 
jaar. Maar ook andere trotse 
Grol-sponsoren dragen bij aan 
fantastische prijzen, waaronder 
fietsen, een TV, voetbalreis naar 
Engeland voor twee personen, een 
horloge, koelkasten, ballonvaarten, 
luxe koffieapparaten, diner 
bonnen, VIP voetbalkaarten, luxe 
overnachting in 5 sterren hotel 
hartje Amsterdam en nog veel 
meer!

Op 25 november van dit jaar gaat de 
grote Grol-loterij met een prachtige 
opening van start. Met de opbrengst 
uit deze loterij gaan we de club een 
prachtig cadeau aanbieden, met name 
het kunstgras is al aan vervanging toe 
door de enorme intensiviteit van onze 
spelende leden! Op deze dag starten 
verschillende talenten, jong en oud, 
met het georganiseerd afstruinen van 
alle Grolse wijken voor onze prachtige 
club. De organisatie zal de gehele club 
begeleiden om er samen een succes 
van te maken. Het motto: ‘met elkaar 
en voor elkaar’ is hier het enige wat 
telt! 
De leden zullen de loten verkopen, 
á €10 per stuk, bij u aan de deur.

“Een prachtige actie, waarbij wij onze 
club een financiële boost geven. Grote 
prijzen gaan de deur uit en zeg nou 
eerlijk; winnen is het mooiste wat er 
is. Zowel op het veld als met deze 
actie”, geeft Jur Pasman, spits van de 
tweede selectie, aan.
“Samen de club helpen is belangrijk. 
Het zijn niet alleen de sponsoren 
die onze club moeten dragen, maar 

ook wij kunnen hierbij helpen; dat 
maakt de Grol ook zo mooi. Een actie 
voor en door Grol-leden, top toch?”, 
benadrukt Jur.
 
Voor Grol, door Grol

Dat de actie nu al binnen de club 
gedragen wordt is prachtig om te 
zien. Zo geeft JO17 jeugdtalent Tjibbe 
Paardekoper aan: “Een super goed 
initiatief van de organisatie. Onze club 
kan hierdoor geld ophalen en dat kan 
weer geïnvesteerd worden in de club. 
Zo maken we ons zelf alleen maar 
beter en beter. Als iedereen meedoet 
wordt er zoveel mogelijk geld 
opgehaald! Dat kan de Grol dus goed 
gebruiken. Maar het leuke is; er zijn 
ook nog prachtige prijzen te winnen.”

“Meedoen is winnen, ik neem aan dat 
de opbrengst van de lotenverkoop 
in de clubkas komt waarmee weer 
leuke dingen voor de club en de leden 
gedaan kunnen worden. Dus als je 
mee doet win je mogelijk direct wat 
en anders wel indirect”, denkt Bas 
Wallerbosch van sponsor Albert Heijn 
Wallerbosch hard op.

Prijzen, prijzen, prijzen

Zoals gezegd zijn de prijzen niet 
niks. Grote prijzen, van vakanties 
tot koelkasten en van een auto tot 
aan gratis winkelen in verschillende 
supermarkten. Iedere sponsor heeft 
zijn eigen motivatie om onze club 
te helpen: “De een stopt er als 
vrijwilliger veel tijd in en de ander 
doet het via sponsoring, samen maak 
je er iets moois van”, vindt Bas. Ook 
Pieter Peeters, Assistent-Bedrijfsleider 
van de EMTE, sluit zich bij Bas aan: 
“Ik vind dat wij als ondernemers in 
Groenlo de sportvereniging moeten 
steunen.” 

Maar ook de sponsor van de auto 
is bijzonder trots op onze club: 
“Dat de Grol al 100 jaar bestaat is 
een echte mijlpaal. In de afgelopen 
100 jaar hebben we niet alleen 
een prachtige club, maar ook een 
prachtige accommodatie gerealiseerd. 
We hebben de afgelopen jaren een 
warme band met de vereniging 
opgebouwd. Het feestelijke gevoel 
willen we nu onderstrepen door een 
auto ter beschikking te stellen!”, zegt 

Door: 
Pim 
Westervoorde
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Nicky Groot Kormelink namens Toyota 
Kormelink. 

De hardwerkende organisatie van de 
‘Grol 100 jaar’ loterij staat nog steeds 
open voor verschillende sponsoren 
die een prijs willen schenken. Groot 
of klein; alles is welkom. “Ook hier 
maken we samen de club!”, laat een 
van de organisatoren mee. Wanneer 
u een prijs wilt schenken, of u kent 
iemand die u kunt inspireren voor 
het doneren van een prijs, neem 
dan contact op met de organisatie of 
mailen naar info@svgrol100.nl.  

De beurt is aan ons
Een paar weken geleden kwam ik 
zondagmorgen goed gemutst ons 
sportpark voor een pot voetbal. Vlak 
voor de warming-up keek ik eens 
goed op mij heen en stond versteld 
van de hoeveelheid reclameborden 
die onze club heeft. Te veel om te 
tellen. Een week later keek ik weer in 
het rond, niet bij onze club, maar bij 
onze tegenstander. Zij hadden maar 
de helft van ons aantal. 

Voor ons lijkt het misschien wel 
gewoon, maar al onze sponsoren 
samen zorgen ervoor dat wij het zo 
goed voor elkaar hebben. Ballen, 
tenues, goaltjes, coachjassen, hesjes; 
je kan het zo gek niet bedenken of het 
is gerealiseerd door een sponsor. 

Ook Pieter Peeters sluit zich hierbij 
aan, maar vindt wel dat een club niet 
alleen gedragen moet worden door 
sponsoren: “Ik hoop dat mensen 
zich gaan inzetten voor de s.v. Grol. 
We hebben heel veel vrijwilligers, 
maar er is nog steeds een tekort. 
Dat sommige jeugdteams te weinig 
begeleiders hebben is erg jammer, elk 
spelertje en team hoort goed begeleid 

te worden. Kinderen worden naar 
het voetbalveld gebracht en twee uur 
later weer opgehaald, alsof het een 
soort kinderopvang is.”

Daarom is de beurt nu aan ons, aan 
ons spelende en ondersteunende 
leden van de vereniging. Om iets 
terug te doen aan onze club en 
sponsoren komen wij vanaf 25 
november samen in actie. Samen 
gaan we ervoor om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. 
En zeg nu eerlijk: zo moeilijk is dat 
toch niet als we ons realiseren hoe 
goed wij het voor elkaar hebben bij 
onze club? Dan nog te bedenken 
dat er fantastisch grote prijzen te 
winnen zijn. Meedoen en kans maken 
op prijs. Ik sluit mij bij Bas aan: 
“Meedoen is inderdaad al sowieso 
winnen”.

Ook Jamie Pos en Ruth Hulshof 
roepen ons allemaal op om mee te 
doen aan de actie. “We kunnen op 
deze manier ons eigen clubje erg 
goed ondersteunen. Het is goed dat 
de opbrengst naar de club gaat. Op 
deze manier kunnen er weer nieuwe 
spullen worden aangeschaft voor 
de gehele vereniging”, deelt Jamie 
mee. “Het is zeker een mooi initiatief 
waar ik ook zeker aan mee ga doen”, 
deelt Ruth mee. “Op deze manier 
kan iedereen een bijdrage leveren 
aan onze vereniging. Dat is belangrijk 
voor de jeugd. Zo kunnen ze allemaal, 
ieder op een eigen niveau, met grote 
verenigingen in de buurt meedraaien. 
Daar worden we als club beter van!”, 
sluit ze af. 

Grolse trots
Laten we de komende tijd samen ons 
best doen om zoveel mogelijk loten 
te verkopen. Hoe meer wij ophalen, 

hoe mooier en groter onze verjaardag 
wordt. 

Op 18 september 2018 kunnen we dan 
samen trots zijn op elkaar. 100 jaar 
s.v. Grol, 100 jaar Grolse trots. Jullie 
hebben namelijk de club gemaakt 
zoals die nu is: “Zonder de leden is er 
natuurlijk geen sportvereniging. We 
kunnen best trots zijn op onze club. 
We hebben een mooie accommodatie 
en een geweldige kantine. Ik wil 
alle leden alvast feliciteren met het 
100-jarig bestaan”, deelt Pieter nog 
mee. 
“Dat ze lid zijn van een mooie en zeer 
actieve sportvereniging, welke nu een 
bijzondere mijlpaal gaat bereiken”, 
vult Bas aan.

Ik moedig jullie aan om vanaf 
25 november zoveel mogelijk te 
verkopen voor onze club. Houd de 
verschillende kanalen van onze club 
en Grol 100 in de gaten voor meer 
informatie.

Ik doe in ieder geval mee! Jij ook?

TEAMPAGINA’S WEER ACTIEF FIETSVERLICHTING AAN!!
De teampagina’s op www.svgrol.nl zijn weer 
actief. Door overgang van KNVB Dataservice naar 
Clubdata moesten deze pagina’s opnieuw gepro-
grammeerd worden. Dat is dus inmiddels gebeurd. 
Alleen teams die bij s.v. Grol in Sportlink staan zijn 
zichtbaar. Op de teampagina’s zijn te vinden de 
teamfoto, het programma, uitslagen en standen. 
De teampagina’s zijn in het menu te vinden onder 
Teams.

Met het intreden van de herfst, vaak gepaard gaand met slecht weer en een 
eerdere invallende duisternis is een goede fietsverlichting van groot belang, van 
levensbelang zelfs! Er wordt wederom geconstateerd dat er vanuit de richting van 
Sportpark Den Elshof meerdere fietsers zonder licht fietsen, terwijl het donker is. 
Het jeugdbestuur wil iedereen er op attenderen dat dit, zoals bij iedereen bekend 
is, gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Vanwege de veiligheid van jezelf en an-
deren, wordt er op aangedrongen de fietsverlichting aan te doen en bij het defect 
ervan dit direct te repareren. Daarnaast worden eventuele boetes, wegens het niet 
voeren van de fietsverlichting, voorkomen. Zorg daarom dat de fietsverlichting van 
uzelf en uw kind in orde is. 
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GROTE LOTERIJ 
100 JAAR S.V. GROL
TOTAAL MEER DAN 100 PRIJZEN*

*FIETSEN, TV, REIZEN, GRATIS WINKELEN, KOELKAST ETC…

Aantal loten 10.000
Prijs per stuk € 10,-

Trekking: 19 mei 2018
Plaats: Den Elshof

Hoofdprijs: 
Toyota Aygo
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Henk-Jan Harbers

Freek Verheijen

Rita ter Bogt

Marijke Don

Gerard te Roller

Etienne Icking

Willy van Eerden

Xandra WolterinkUitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

GUV, een vertrouwd idee! 
0900 - 700 7000 | www.guv.nl

 (lokaal tarief)

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

• Krijgt van nabestaanden gemiddeld een 9,7!

• Één vertrouwd aanspreekpunt van 

 eerste telefoontje tot nazorg

• Plaatselijk bekend met alle gebruiken

• In de taal van de mensen, dus ook dialect

• Werkt zonder winstoogmerk en is dus

 gegarandeerd goedkoper!

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

     GUV
uitvaartverzorging

Vertrouwde gezichten, 
persoonlijke begeleiding

Dela, Monuta of Yarden verzekerd?
Ook dan mag u GUV bellen en U betaalt 
niets extra. Dat garandeert GUV! 

20160127_Advertentie Parochieblad.indd   1 27-1-2016   15:51:45
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100 JAAR S.V. GROL
TOTAAL MEER DAN 100 PRIJZEN*
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Aantal loten 10.000
Prijs per stuk € 10,-

Trekking: 19 mei 2018
Plaats: Den Elshof

Hoofdprijs: 
Toyota Aygo
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Lievelderstraat 16 Groenlo • (0544) 46 16 19 
 

www. w a r e n h u i s p o s t . nl 
 

‘Wij verzorgen 
uw uitvaart 
zoals ú dat 
wilt.’

Wij adviseren en inspireren, maar 
willen er vooral ook zijn voor de 
nabestaanden.

Lichtenvoordseweg 58 | Groenlo
0544 46 15 15 | ventura@dela.org

v.l.n.r. 
Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser
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UIT HET ARCHIEF
Zo af en toe neemt de redactie 
van het clubblad eens een kijkje 
in het archief. Bijvoorbeeld ter 
voorbereiding op het jubileumboek. 
We lopen dan soms tegen wat 
merkwaardige documentatie aan.   
In deze bijdrage als tussendoortje 
twee brieven van een halve eeuw 
geleden die ons onder onze ogen 
kwamen.

De eerste brief is gestuurd door de 
Pluvebo (dhr. J. Ueffing) aan s.v. Grol 
gericht aan secretaris A.Porskamp. 

De brief dateert van 14 november 1968. 
Hierin wordt s.v. Grol aansprakelijk 
gesteld voor het verongelukken van 215 
kippen op een trainingsavond. s.v. Grol 
wordt verzocht 752,50 gulden over te 
maken.

Naar aanleiding van deze brief 
heeft Grol via tussenpersoon 
ROES Assurantiekantoor 
verzekeringsmaatschappij de “Eerste 
Rotterdamsche” van het voorval op 
de hoogte gesteld. Zij reageerden 
destijds als volgt richting dhr. J. 

Ueffing: “Ons inziens heeft onze verzekerde, door op 
haar eigen oefenveld te trainen, geen onrechtmatige 
daad, gepaard gaande met schuld, begaan. Tevens 
bestaat er naar onze mening geen oorzakelijk verband 
tussen de dood van Uw kippen en het trainen van 
onze verzekerde. De voetbalvereniging trainde immers 
reeds gedurende anderhalf jaar op dit terrein terwijl 
een dergelijke schade niet eerder is voorgekomen. 
Het was afgezien daarvan niet naar ervaringsregels 
redelijkerwijs te verwachten, dat zoiets gebeuren 
zou. Op grond van het bovenstaande zullen wij dan 
ook tot onze spijt niet tot vergoeding van het door U 
genoemde bedrag kunnen overgaan.”

Tot dan toe is in het archief 
niets meer te vinden. We 
weten dus niet hoe het 
is afgelopen. Tijd om 50 
jaar later Tonny Porskamp 
nog eens te bellen en te 
vragen hoe deze claim 
is afgewikkeld. Tonny 
Porskamp: “Ik kan me 
de kwestie nog goed 
herinneren. In ‘62 werd ik 
secretaris en dit speelde 
korte daarna, toch? Volgens 
Ueffing waren de kippen 
geschrokken en dan 
kruipen ze dicht tegen 
elkaar aan, waardoor ze 
kunnen stikken. Dat was 
het verhaal. Een dubieuze 
zaak, maar we hebben 
niets betaald en het is met 
een sisser afgelopen.”

Door: 
Rik Gockel 

Clubblad-Grol-3-17.indd   27 19-10-17   09:17



28

De tweede brief is uit dezelfde periode 
afkomstig. De brief is van 6 september 1967, 
precies 50 jaar geleden. Hierin vraagt Tonny 
Porskamp, secretaris van s.v. Grol, om 
Bennie Klein Gunnewiek in de weekenden 
vrijaf te geven. Bennie is speler van Grol 
1, gelegerd in Ede, en wordt volgens de 
brief bij de ‘parate troepen’ ingedeeld wat 
zou betekenen dat hij niet meer voor de 
hoofdmacht zou kunnen spelen. Volgens 
Porskamp zou Kaptein De Munnik van 
de Mauritskazerne de Grol een grote eer 
bewijzen door mee te werken aan dit 
verzoek.

Het archief wijst niet uit of aan dit verzoek 
gehoor is gegeven. We zien trouwens 
vaker dit soort verzoeken in het archief die 
met enige overdrijving worden opgesteld. 
Alles werd in het werk gesteld om eerste 
elftalspelers terug te halen. Nog een 
keer Tonny Porskamp: “Dit soort brieven 
stuurden we destijds vaker. Soms betaalden 
we ook een kleine afkoopsom van 20 gulden 
aan Defensie. We lieten Theo Kaak toch 
niet wachtlopen op zondag?; die moest bij 
ons in het eerste spelen. Ook deze typische 
brief van Bennie Klein Gunnewiek kan ik me 
herinneren. We deden er gewoon alles aan 
om alle spelers binnen boord te houden.”

KOOP HET CRUYFF-BOEK EN VERDIEN 4 EURO VOOR S.V. GROL
S.v. Grol ondersteunt van harte de Grote 
Cruyff Club Actie om zo geld te verdienen 
voor de clubkas. Koop het boek ‘Johan 
Cruyff Mijn voetbal’ op www.cruyffactie.
nl en verdien per exemplaar 4 euro voor 
s.v. Grol! In dit boek laat Johan Cruyff de 
essentie van voetbal zien aan de hand van 
14 basisprincipes. Zijn lessen staan niet 
alleen garant voor succes op het veld, het 
zijn ware levenslessen. Hét lijfboek voor 
elke voetballiefhebber, van jong tot oud en 
van amateur tot prof. Uit alles blijkt waar 
Cruyff voor staat: mooi, aanvallend voetbal, 
veel aandacht voor de voetballer zelf en 
bovenal: spelplezier. Dat is de grootste 
motor van succes. Zijn visie is niet zo maar 
een mening maar een overtuiging gebaseerd 
op tientallen jaren ervaring op het hoogste 
niveau. Een visie waarmee hij zichzelf en 
veel andere talentvolle spelers naar de 
absolute top bracht en waar nog elke dag 

aan wordt gerefereerd. Johan Cruyff heeft 
zich altijd actief ingezet om het plezier van 
voetbal en samen spelen over te dragen. 
Deze actie sluit aan bij zijn gedachtegoed 
door op deze manier de voetbalclubs extra 
te steunen en er zo voor te zorgen dat zo 
veel mogelijk mensen plezier blijven beleven 
aan het spel. Het boek is te bestellen op 
www.cruyffactie.nl!

Hoe werkt het?
Selecteer je eigen voetbalclub en bestel het 
boek. S.v. Grol staat vermeld als Grol. Per 
verkocht boek verdient de club € 4,-. Ook 
wordt er per boek € 1,- afgedragen aan de 
Cruyff Foundation. Dit geld komt ten goede 
aan sportactiviteiten voor kinderen. De 
actie duurt tot en met 31 december 2017. In 
januari wordt de balans opgemaakt en zal 
het verdiende bedrag in één keer worden 
overgemaakt aan de club.
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KOM EENS KIJKEN 
NAAR ONZE 

OPSTELLING...

MET DE MOOISTE 
TEGELS EN NATUURSTEENTEGELS EN NATUURSTEEN

40.000 m2

Batterij 12  Groenlo  Tel. 0544 - 476170  www.bettingressing.nl

U vindt altijd de juiste tegel

BCG
BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en 
profiteer van 
ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!
 

 
Batterij 2, 7141 JL, Groenlo 

Tel: +31 (0)544 47 98 79 
Fax: +31 (0)544 47 98 78 

www.kleingunnewiek.com 
info@kleingunnewiek.com 

 
 
 

 
 

 

TE BOOME 
LAMMERS
SCHILDER-
WERKEN

Wij ontzorgen u graag op het gebied van:
• binnenschilderwerk
• buitenschilderwerk
• wand en plafond afwerking
• glaswerkzaamheden  

www.teboome.nl
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GROL OOK IN ‘DWARS DEUR GROLLE’ PRESENT

Afgelopen zomer was de Ronde van 
Groenlo. Pieter Maarschalkerweerd 
was één van de plaatselijke renners 
die mee deed. Het mooie was dat hij 
in het Grol tenue en een fiets uit de 
jaren 80 menig getrainde RTCG renner 
eruit fietste. Geweldig Pieter!

DE TEKKELTELEFOON
De competitie is weer begonnen, 
daarmee ook de lange zaterdagen en 
zondagen in ons eigen Sportcafé. Ook 
de sterke verhalen en humor vieren 
weer hoogtij. Sommige uitspraken 
doen schuddebuiken van het lachen 
en krijgen vaak al snel het predikaat 
‘Tekkel’. Hier blijft het vaak bij dan.
 Ze worden vergeten en niet 
opgeschreven en in niet de Tekkelbox 
gedeponeerd. Erg jammer. Sommige 
uitspraken zouden zo op een 
tegeltje kunnen. We krijgen als 
clubbladredactie vaak te horen dat 
het jammer is dat er zo weinig, of 
soms geen enkele Groltekkel, in het 
clubblad is opgenomen. Dat vinden 
wij ook, maar let wel, wij zijn voor het 
overgrote deel afhankelijk van hetgeen 
aangeleverd wordt.

Omdat gemak de mens dient, 
introduceren wij als clubbladredactie 
‘De Tekkeltelefoon.’ Sla het volgende 
nummer op in uw telefoon als 
de Tekkeltelefoon, app direct 
die prachtige opmerking die u 
zojuist gehoord heeft en laat ook 
anderen hiervan meegenieten in het 
eerstvolgende clubblad.
Wij gaan uit van Tekkels die niet 
kwetsend of aanstootgevend zijn, 
maar vooral leuk zijn. Laten we 
het vooral leuk houden, al is een 
knipoog altijd leuk. Uiteraard zullen 
Tekkels gescreend worden voordat 
zij eventueel geplaatst gaan worden.  
Ook tips voor leuke onderwerpen 
mag u appen. U kunt het betreffende 
telefoonnummer niet bellen.
De Tekkeltelefoon: 06-19481686
Kom maar op met die Tekkels…..

TEKKELS
* Aan Ivo te Brake wordt gevraagd wat hij 

vindt van de “Grote Verloting” met het 100 

jarig bestaan. “Wat zijn de prijzen dan?”, was 

zijn vraag. “Een Toyota Aygo en enkele voetbal 

reisjes naar Engeland” waarna Quint Veld 

aanvult dat je ook een koelkast gevuld met bier 

kunt winnen. Waarna Ivo zegt: “Oké, dan laat 

die auto maar zitten!”

* In de jeugd gaan steeds vaker de jongens 

met de onderbroek aan douchen. Met de vraag 

waarom ze dat doen? Antwoord John Ligtenberg: 

“Ik denk voor schaamte, want bij ons bij de 45+ 

staan ze alleen met een t-shirt onder de douche.”

*Max de Vries sr maakte afgelopen zomer 

de overstap naar FC Winterswijk, na ruim 4 

decennia de Grolkleuren te hebben verdedigd 

en zich met hart en ziel in te hebben gezet 

voor de vereniging. Hij heeft het er inmiddels 

goed naar zijn zin, maar de Grol zit nog steeds 

in zijn systeem. Sterker, de Grol kost hem nog 

steeds geld. Als het er in de wedstrijd van 

FC Winterswijk 2 spannend aan toe gaat en 

een bal buiten de lijnen belandt wil Max nog 

weleens roepen “Grol ingooi!” . Tot tweemaal 

toe gebeurde dit inmiddels en wordt hij er door 

zijn reserve spelers lachend op gewezen. Aan 

het reglement van het team werd een regel 

toegevoegd. Zodra Max ‘Grol ingooi’  roept kost 

hem dat 10 euro voor de boetepot. De teller 

staat inmiddels op 20 euro.

 *Onlangs werd Sander Naaijkens uitgeroepen 

tot ‘man of the match’, na de uitwedstrijd 

tegen Ulftese Boys 2,  terwijl hij niet eens had 

meegespeeld. Redenering van zijn teamgenoten: 

‘hij was de enige die foutloos was’.
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Johan klein Gunnewiek en zijn 
vrouw Corrie zijn bijna alle wed-
strijden, zowel uit als thuis, aanwe-
zig om ons eerste team te sup-
porten. Als beloning is hij in 2007 
gekozen tot supersupporter van de 
Grol. Op deze uitverkiezing had hij 
niet gerekend. Hoewel hij liever op 
de achtergrond blijft vond hij het 
geweldig dat deze eer hem ten deel 
viel. Maar wie is nu eigenlijk deze 
persoon in kwestie? En wie kan dat 
beter vertellen dan Johan zelf. 

ALGEMEEN

“Ik ben geboren in Beltrum in 1955 
en kom uit een gezin van 12 kinderen. 
Ik heb vijf broers en zes zussen. Ze 
wonen allemaal dicht in de buurt en 
we hebben een  hechte band. Mijn 
vader is door een hartstilstand al vroeg 
gestorven. Hij was een harde werker. 
Naast boer zijn verdiende hij ook zijn 
geld als metselaar en slachter. Boeren 
deed hij naast zijn betaalde baan. We 
hadden een klein boerderijtje. 

En toen ik mijn grote liefde leerde 
kennen (getrouwd met Corry Brocköt-
ter uit Groenlo)  ben ik in 1979 verhuisd 
naar het Blik in Groenlo. We heb-
ben drie dochters Janneke, Elske en 
Sanne. Zij hebben alle drie bij de Grol 
gehandbald  en wonen alle drie in de 
Achterhoek. Het is fijn dat ze in de 
buurt wonen. Dat maakt het makke-
lijker om ze regelmatig te bezoeken. 
En sinds een half jaar ben ik ook een 
trotse opa van Jip.  Ik heb 22 jaar met 
een collega een eigen garagebedrijf 
gehad in Lichtenvoorde en dat heb ik 
in 2010 verkocht. Vanaf dat moment 
ben ik verder gegaan als ZZP-er en dat 
bevalt me tot op heden heel erg goed. 
Ik doe veel schadeherstel- en spuit-
werk voor Welgro, John klein Gunne-
wiek en Esve”. 

SPORT

“Op sportief gebied heb ik zelf een 
aantal jaren gevoetbald bij VIOS 
Beltrum. Tot en met de D-jeugd en 
toen ben ik er mee gestopt. Het was 

niet zo mijn ding. Ik vind het leuker om 
voetbal te kijken. Wat we dan ook re-
gelmatig doen tijdens onze vakanties. 
We zijn al vaak in Spanje geweest en 
daar heb we al vele voetbalstadions/
wedstrijden gezien. Om er een paar 
te noemen: Barcelona, Real Madrid, 
Atletico Madrid en Malaga. Met name 
de wedstrijd Malaga-Real Madrid heeft 
indruk op me gemaakt. In een kolkend 
stadion won Malaga voor het eerst in 
de historie van Real Madrid. Wat een 
sfeer en blijdschap bij alle supporters. 
Ze waren tot in tranen ontroerd. Dat 
was echt een kippenvelmoment.

Maar ook Barcelona tegen Villarreal 
heb ik gezien. Dat was in de tijd dat 
Louis van Gaal er nog trainer was. 
Op de dag van de wedstrijd gingen 
we naar het stadion. We hadden nog 
geen kaartjes maar vlak voordat de 
wedstrijd begon kon ik voor een mooi 
bedrag nog twee kaartjes op de kop 
tikken. De steward vond het mooi 
dat we als Nederlanders de wedstrijd 
gingen kijken en hij bracht ons naar de 

SPONSOR JOHAN KLEIN GUNNEWIEK 
AL JAREN LANG TROUW SUPPORTER VAN GROL 1
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Door:
Ronald Buesink
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ZORGELOOS GENIETEN, WIJ ZORGEN ERVOOR

Beltrumsestraat 44 - 7141 AM  Groenlo - Tel: (0544) 46 56 82
E-mail: info@grootzevertelectro.nl - www.epgrootzevert.nl

BEELD & GELUID

TELECOM & MULTIMEDIA 

WASSEN & DROGEN 

KOELEN & VRIEZEN  

EIGEN TECHNISCHE DIENST

Beltrumsestraat 13, 7141 AJ Groenlo   T 0544 – 46 12 23
info@weeninkbloemsierkunst.nl

SPONSOR JOHAN KLEIN GUNNEWIEK 
AL JAREN LANG TROUW SUPPORTER VAN GROL 1
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stoeltjes ergens boven in het stadion. 
De sfeer was prachtig maar van de 
wedstrijd hebben we niet veel kunnen 
zien. We zaten veel te ver van het veld. 
Het ging op dat moment niet zo goed 
met Barcelona en koning Louis zat op 
de wip. Ik had een witte zakdoek mee-
genomen en toen Barca achter kwam 
begonnen de toeschouwers met de 
witte zakdoekjes te zwaaien. Ik deed 
ook mee en de Catalaanse supporters 
begrepen niet dat ik als Nederlander 
ook  mee zwaaide.  Maar dat konden 
ze wel waarderen.

Toen ik stopte met voetbal heb ik me 
aangemeld bij de touwtrekvereniging 
de Bizons in Beltrum.  Dat heb ik ook 
een aantal jaren met veel plezier ge-
daan. Was een leuk en met name een 
gezellig team. ‘Ook na de wedstrijd 
werd er stevig doorgetrokken’.

De volgende tak van sport die ik ging 
beoefenen was outdoor Karten. Een 
erg dure hobby. Een aantal dagen per 
week naar Zwolle, Heino of Eefde om 
te trainen. Één setje banden tijdens 
een race was zo weg. Met je eigen 
kart op de aanhanger reed je naar trai-
ningen en wedstrijden. Omdat ik zelf 
een garage had kon ik mijn vrije uren 
sleutelen aan mijn kart. Dat scheelde 
in de kosten. Ik heb ook NK’s gereden, 
toen nog in Zandvoort. Dat heb ik 
ongeveer 5 jaren gedaan en door tijd-
gebrek besloot ik te stoppen. Het was 
een prachtige maar erg dure sport om 
te beoefenen”.

GROL

“Het is denk ik al wel zo’n 25 jaren 
geleden dat Corrie en ik voor het eerst 
wedstrijden van Grol 1 gingen kijken. 
Destijds speelde Edwin Bosman nog 
in het eerste. Wat een geweldige en 
slimme voetballer was dat. Hij stond 
altijd aan de rechterzijkant. En koos 
altijd het juiste moment om te versnel-
len en dan was hij weg en niet meer in 
te halen. We vonden het allebei leuk 
om Grol 1 te zien spelen en dat is tot 
op heden zo gebleven. We proberen 
er elke wedstrijd te zijn, uit en thuis. 
Uitwedstrijden gaan we samen met 
de familie Willemsen (Hank en Betsie) 
naar toe. Moet wel zeggen dat het 
laatste tijd iets minder is geworden 
door onregelmatige werktijden van 
mijn vrouw.

Op een dag kwam ik met Ben Bomers 
in gesprek. Hij was destijds voorzitter 
van het Marveldtoernooi en woonde 
hier in de straat. Hij vroeg me of ik 
geen sponsor wilde worden. Dat 
wilde ik wel en dat ben ik gebleven. 
Daarnaast ben ik steunend lid van de 
Grol en lid van de supportersclub. 
Toen ik nog mijn garagebedrijf had 
heb ik regelmatig en met veel plezier 
onderhoud en APK gedaan voor het 
karretje/wagentje van de woensdag-
middaggroep. Een leuke en fijne groep 
mensen die goed werk doen voor de 
vereniging”. 

JEUGD

Heel belangrijk voor een sportclub. 
Zeker voor de jongste jeugd geldt: 
stop ze niet vol met opdrachten en 
laat ze lekker ballen. Je moet het niet 
te moeilijk maken. Wat jammer is dat 
je ze tegenwoordig in Nederland bijna 
niet meer ziet voetballen op grasveld-
jes of pleintjes. In landen als Spanje en 
Italië voetballen ze nog steeds op elke 
uithoek in de stad. Een bal en een paar 
afgetrapte sportschoenen en schieten 
maar. Dat is de beste leerschool. Alles 
wat je een betere voetballer maakt 
wordt getraind.

Het Marveldtoernooi vind ik een 
prachtig toernooi maar ik ben ook 
erg blij dat het Wissinktoernooi er 
is. Iedere speler vindt het leuk om 
een toernooi te spelen. Een toernooi 
voor de eigen jeugd is goed voor de 
vereniging. Je krijgt dan geen scheve 
gezichten omdat iedereen van het 
team mee kan spelen”.

VRIJE TIJD/HOBBY’S

“Elke avond thuis zitten op het bank-
stel is niks voor mij. Daarom zet ik mij 
ook in voor het verenigingsleven. Vanaf 
2002 tot en met 2016 was ik actief voor 
het kermiscomité waarvan de laatste 
drie jaren in het bestuur. Ik zat in de 
tenten commissie.

Ook voor de Slag om Grol heb ik een 
aantal jaren mijn best gedaan. Ik moest 
zorgen dat er voldoende kruit was 
om de kanonnen te laten bulderen. 
Je wilt niet weten hoeveel er kruit er 
doorheen gaat in zo’n weekend. Maar 
ik kan je zeggen dat het veel is.

Vanaf 2005 ben ik voorzitter van 
Sociëteit Grolse Wanten. Ik heb deze 
sociëteit opgericht. Deze Sociëteit 
heeft 17 leden. En we vergaderen elke 
laatste vrijdag van de maand. Onlangs 
(23 september) zijn we onderscheiden 
en hebben de dames die voor ons alles 
breien een plek gekregen op de lijst 
Nationaal Cultureel Erfgoed. Hier ben 
ik erg trots op. Dat krijg je niet zo maar 
cadeau. Je moet daar veel  voor doen. 
Er zijn ongeveer 25 vrouwen die voor 
ons breien en een ieder heeft zijn ei-
gen voorkeur. Onze producten worden 
overal verkocht. Buiten Groenlo nog 
meer dan hier.

Een tijd lang ging ik ook regelma-
tig vissen. Ik was lid van de G.H.V. 
(Groenlose Hengel Vereniging) en elke 
zondagochtend vroeg op om een leuk 
plekje te vinden aan de Grolse gracht. 
Maar daar ben ik mee gestopt omdat 
ik geen zin meer had om zo vroeg 
uit de veren te komen. Ik had geen 
ochtend meer tijd voor mezelf.

Verder ga ik elk jaar naar de Zwarte 
Cross. Samen met Corrie op het hoe-
deltje er naar toe. En genieten van met 
name de motoren en de theaterweide. 
Je komt altijd weer een hoop beken-
den tegen waar je gezellig een biertje 
mee drinkt. Het is laagdrempelig en 
de formule is gewoon goed. Het is een 
promotie voor de Achterhoek”.  

Johan is een zeer gedreven en en-
thousiast persoon die moeilijk nee 
kan zeggen. Hij is een druk en han-
dig baasje en een echt verenigings-
mens. Hij houdt van gezelligheid 
en klust graag. In de Grolkantine 
is hij niet vaak te vinden maar dat 
gaat binnenkort veranderen want 
hij heeft zich aangemeld als lid van 
een nieuw op te starten Biergeniet-
schap. We hopen dat Johan nog 
lang supporter c.q. sponsor blijft 
van onze club.
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OP BEZOEK BIJ… 
NIEK, SUZANNE EN JASPER SCHOVERS

Door: 
Dirk Naaijkens

Vooraan bij het podium.’’ Niek: 
‘’Bijna; jij kwam de trap af.’’ ‘’Nee, in 
het hoekie,’’ gaat Suzanne verder. ‘’Jij 
ook! En ja... Hele avond in hetzelfde 
hoekie.’’ Er valt een stilte. Liefde op 
het eerste gezicht? Het was niet de 
eerste keer dat ze elkaar zagen. Zes 
maanden daarvoor hadden ze elkaar 
al gezien, vertelt Niek. ‘’Nee, zes we-
ken,’’ corrigeert Suzanne. ‘’Het voelde 
in ieder geval als een half jaar,’’ lacht 
hij. ‘’Het beste peerd van stal kwam 
ze tegen.’’ Vorig jaar gaven ze elkaar 
het ja-woord. Jasper moest het be-
wust mee kunnen maken, vonden ze. 
Suzanne: ‘’Het was een week voor het 
Marveldtoernooi, daar is nog naar ge-
keken. Het is opgezocht. Je gaat niet 
tijdens het Marveldtoernooi trouwen, 
toch?’’ Hier sluit Niek zich bij aan.

Niek, Suzanne en Jasper zijn als 
een navelstreng verbonden met het 
voetbal en de s.v. Grol. Er wordt 
thuis weinig tv gekeken. Als de tv 
aan staat, stemmen ze af op voetbal. 
AZ – Excelsior staat aan. Jasper (12 
jaar) ligt languit in zijn trainingspak 
op de bank. Hij speelt in Grol G2, een 
combinatieteam dat vandaag de dag 
is gehuisvest op het complex van de 
club dat twee klasses hoger voetbalt; 
Longa ’30. Er wordt op klein veld 7-te-
gen-7 gespeeld met wedstrijden van 
twee keer 20 minuten. ‘’Een fantasti-
sche groep,’’ verzekert Niek mij. Het 
gesprek met Jasper wil vandaag niet 
echt vlotten. Op de zondagmiddag is 
hij bekaf. Hij staat op en loopt naar de 
eettafel, waar hij zijn koptelefoon en 
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‘’Aah nee, heb je nou weer een 
prank uitgehaald?’’ Hard gelach 
volgt, waarna Jasper de woon-
kamer instuift. ‘’Dat doet-ie nou 
altijd,’’ zegt Suzanne. Vader Niek 
klopt verbouwereerd op het raam. 
Hij is buitengesloten. Alweer. 

 ‘’Jasper houdt van geintjes,’’ legt 
Niek uit, nadat zijn smeekbede is 
verhoord en de deur weer van het 
slot gehaald. Van pranks dus. Voor de 
onwetende babyboomer; ook wel om-
schreven als een kwajongensstreek, 
een practical joke. 

Dit verhaal begint bij City Lido, de ba-
kermat van hormonen en drank waar 
zovelen elkaar hebben gevonden. 
Suzanne: ‘’We stonden in het hoekie. 
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OP BEZOEK BIJ… 
NIEK, SUZANNE EN JASPER SCHOVERS

“H
et

 v
oe

tb
al

ve
ld

 w
er

d 
vo

or
 la

ng
e 

ti
jd

 i
ng

er
ui

ld
 v

oo
r 

he
t 

bi
lja

rt
la

ke
n.

”

iPad tevoorschijn haalt.  

Eén team, één taak

De familie brengt veel tijd door op en 
rond het voetbalveld, vooral met Grol 
2; Suzanne als verzorger, Niek helpt 
waar nodig bij trainingen en Jasper 
geldt als grootste fan van het team. 
Eén team, één taak. Suzanne kan als 
vrouwelijke verzorger in een mannen-
bolwerk gezien worden als de akela 
van de groep. Iets waar bij andere 
clubs soms nog vreemd van wordt 
opgekeken. Suzanne: ‘’‘Ben jíj de ver-
zorger?’, wordt mij nog dikwijls met 
een verbaasd gezicht gevraagd. Ze 
zijn soms niet gewend aan een vrouw 
als verzorger. Jasper sluit trouwens 
elke wedstrijd aan. Soms vraagt hij: 

‘gaan we vanmiddag naar de jongens 
kijken?’. Met de jongens bedoelt hij 
Grol 2, hij maakt echt deel uit van 
de groep. Dan doen ze erg goed, hij 
wordt als één van hen behandeld. 
Als dat niet zo was gegaan had ik er 
waarschijnlijk niet lang bij gezeten, 
dan had ik het ook niet volgehouden. 
Het is iets wat we met zijn allen 
doen.’’ Niek onderschrijft het verhaal 
van Suzanne. Hij is er een beetje in 
overleg bijgekomen: ‘’Ik was er toch 
altijd bij. En dan wil ik toch graag wat 
doen als dat ook uitkomt. Ik heb niet 
gezegd ik ga wat doen, zo werkt dat 
niet. Zo is Jasper goed opgevangen 
en tot op heden gaat dat perfect met 
de groep. Leuke groep!’’ Zelf voetbalt 
hij niet meer. De laatste keer was in 
de B2. Na een wedstrijd tegen Grolse 
Boys waarbij hij naar eigen zeggen de 
noppen nog in de schenen had staan, 
hing hij zijn balsjes aan de wilgen. 
Het plezier was er grotendeels af. 
Het voetbalveld werd voor lange tijd 
ingeruild voor het biljartlaken, maar 
de promotie in 2013 van Grol 1 naar 
de eerste klasse trok hem als een 
magneet terug naar de club.

Niek werkt als lasser bij Welgro, 
Suzanne heeft van haar hobby haar 
beroep gemaakt. Ze is veel thuis, 
waar ze via haar bedrijfje Suus Crea-
tion verstelwerk doet en workshops 
geeft. Haar kleding komt niet uit de 
textieljungle van Bangladesh, maar uit 
de Prins Mauritsstraat te Groenlo. Al 
haar kleding maakt ze zelf. Veel voor 
carnaval en de Slag om Grolle, maar 
ook weleens een trouwjurk. ‘’Het zit 
toch in de genen,’’ verklaart Niek hun 
liefde voor voetbal en carnaval. Het 
is onoverkomelijk, inderdaad. Vader 
Hennie en moeder Betsie gelden op 
beide vlakken inmiddels als meubilair.  

Vloggen en Carnaval

Niek roept Jasper, die nog steeds ver-
scholen gaat achter zijn iPad. ‘’Jasper, 
Sander roept jou!’’ Suzanne: ‘’Dirk! 
Jullie lijken allemaal wel veel op 
elkaar, hoor.’’ ‘’Nee, man,’’ reageert 
Niek. Sander is de jongen die wél 
kan voetballen, ik was de jongen met 
malaria, leg ik hen uit. 

Het liefst kijkt Jasper naar filmpjes van 
vloggers als Enzo Knol, die dagelijks 
een video van een inkijkje in zijn leven 
op YouTube zet. Hier laat hij zien wat 
hij op een dag zoal doet, maar maakte 
ook het opbreken van zijn relatie 
met ex-vriendin Dee wereldkundig. 
‘’Wereld van fans Enzo Knol stort in 
nu het over en uit is met Dee,’’ kopte 
het AD 29 september jongstleden. 
Dit zal bij Jasper wel meevallen. ‘’Ik 
wil Enzo Knol een keer vragen of hij 
een keertje bij ons thuis wil komen,’’ 
zegt hij. Jasper is vlogger-in spé met 
zijn thuishaven als speelveld en zijn 
ouders als slachtoffer. Niek: ‘’Hij heeft 
zijn telefoon eens op het aanrecht in 
de keuken gezet en dan zegt hij wat. 
En dan doet-ie maf en dan doe ik 
maf. En dan staat het dus op film. Zo 
gehaaid is hij wel.‘’ ‘’Hij had jou laatst 
ook laten schrikken, toch?’’ vraagt 
Suzanne. Jasper moet lachen. ‘’Ja, 
lach maar,’’ krijgt hij van zijn moe-
der terug.    
 
Suzanne heeft de broek aan in huis, 
zo lijkt het. Zij is van de planning. 
Deze moet strak zijn, duidelijk. Jasper 
heeft autisme en een duidelijke struc-
tuur zorgt ervoor dat de chaotische 
wereld om hem heen zo veel mogelijk 
behapbaar wordt. ‘’Hij is ook fan van 
Sam de Vries,’’ vertelt ze. ‘’Wat vind 
je leuk aan Sam?,’’ vraag ik Jasper. 
Een stilte volgt. ‘’Mama, mag ik mis-
schien dan een snoepje?’’ ‘’Dat is heel 
wat anders dan wat Dirk wou weten,’’ 
lacht zijn vader. ‘’Wat vind je leuk aan 
Sam?’’, herhaalt Suzanne mijn vraag. 
‘’De liedjes.’’ Als Niek ‘’Carnaval, 
hygiënisch is het niet’’ inzet, ver-
volgt Jasper direct met ‘’La la la, la la 
la…’’. Een grote grijns verschijnt op 
zijn gezicht. Carnaval is zijn tweede 
liefde. Of zijn eerste, afhankelijk van 
op welke plek hij Sam plaatst. Het 
liefst is hij bij de buutavond en helpt 
hij zijn vader achter de schermen. ‘’Ze 
was jouw favoriete meisje achter de 
bar, toch?’’ vraag ik. ‘’Wie vind je het 
leukst achter de bar?‘’ gaat Suzanne 
verder. Stellig zegt Jasper: ‘’Rob.’’ Zijn 
ouders schieten in de lach: ‘’Zeker 
omdat je daar altijd een snoepje 
van krijgt...‘’ Zeer slim geantwoord, 
Jasper. 
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Niets is mooier dan het spelen van 
de eerste competitiewedstrijden van 
een nieuw, fris seizoen. Gelukkig is 
die akelige zomerperiode waarin we 
de tijd moesten doden met vakantie, 
kermis en andere bezigheden weer 
verleden tijd. Ieder jaar veranderen er 
zaken en worden er bij aanvang van een 
seizoen nieuwe dingen geïntroduceerd, 
zo ook dit jaar. De introductie van de 
nieuwe mobiele wedstrijdformulieren 
is hier een voorbeeld van. Een ander 
voorbeeld is de mooie samenwerking 
tussen normaliter toch ‘aartsrivalen’ 
Longa ’30 en s.v. Grol op het gebied van 
G-voetbal. 

Zo nu en dan wordt er door de 
KNVB bij aanvang van een seizoen 
een bepaalde voetbalvernieuwing 
doorgevoerd. Vanaf seizoen 2017-2018 
zijn er door de KNVB zogenaamde 
mobiele wedstrijdformulieren 
gelanceerd. Dit systeem moet 
ervoor zorgen dat er bij verenigingen 
een grote administratieve last van 
de schouders valt. Als lid van het 
jeugdbestuur draai je eens per maand 
een halve zaterdag parkdienst. Ik had 
het geluk dat ik de eerste wedstrijddag 
van het seizoen mocht fungeren als 
vraagbaak. Vrijwel alle vragen die dag 
hadden te maken met het nieuwe 
systeem. Vermoedelijk zal ondertussen 
de vragenstorm hierover wel zijn gaan 
liggen, want ingewikkeld is het in mijn 
ogen echt niet. 

NIEUWE RONDE, 
NIEUWE KANSEN

Persoonlijk vind ik deze app één van 
de leukste introducties van de laatste 
jaren. De voorgaande voetbal.nl app 
was in mijn ogen vooral te omschrijven 
met het woord degelijk. Dit nieuwe 
systeem heeft naast een duidelijke 
weergave van het programma, de 
uitslagen en de stand ook nog een 
aantal geinige toevoegingen zoals 
bijvoorbeeld het feit dat je na iedere 
wedstrijd kunt stemmen op de ‘Man 
of the match.’

Eind juni van dit jaar las ik in de 
Groenlose Gids dat Grol en Longa 
een samenwerking aangingen. Op het 
eerste gezicht toch een ietwat vreemde 
gewaarwording in mijn ogen. Toen 
ik las dat het om een samenwerking 
op het gebied van G-voetbal ging 
vond ik het schitterend. Waar voor 
sommige inwoners van Groenlo en 
Lichtenvoorde nog een, misschien 
kinderachtige, afkeer richting de ander 
geldt, zou dat voor de voetballers in 
dit gezamenlijke elftal vermoedelijk 
helemaal geen rol spelen. 

Ook dit seizoen zijn alle teams weer 
voorzien van trainers, leiders en 
grensrechters. Bij een club van het 
kaliber s.v. Grol is dit allesbehalve 
vanzelfsprekend. Het vinden van 
nieuwe vrijwilligers is één van 
de grootste problemen in het 
amateurvoetbal. Dit is een van die 
dingen waar je als jeugdspeler nooit 

echt bij stil stond, maar waar je nu 
met verbazing naar kijkt. Bij mij heerst 
het gevoel dat de meeste mannen 
en vrouwen van boven de 30 steeds 
vaker voor zichzelf kiezen dan voor de 
vereniging waar zijn of haar zoon of 
dochter speelt. Des te belangrijker is 
het om de vrijwilligers die er wel rond 
lopen te koesteren en te laten merken 
dat je ze stuk voor stuk waardeert. 

Voorzitter Hans Scheinck beschreef 
in de presentatiegids dat er in grotere 
steden al steeds meer verenigingen op 
een verkapte kinderopvang beginnen 
te lijken. Het allerlaatste wat je als club 
moet willen is dat moderne ouders de 
voetbalvereniging als kinderopvang 
zien waaraan je contributie betaalt. In 
het verleden heeft bijvoorbeeld een 
club als BVV Barendrecht vanwege een 
tekort aan vrijwilligers moeten snijden 
in haar ledenbestand. Zij moesten 
noodgedwongen het aantal leden van 
2200 terug brengen naar 1500 leden. 
Zo extreem zal het bij Grol vast niet 
gaan, maar laten we het erop houden 
dat een gewaarschuwd mens voor 
twee telt. 

Tot slot was ik dit jaar voor het eerst 
in mijn bestaan als lid van de Grol bij 
de algemene ledenvergadering. Om 
eerlijk te zijn vond ik de ALV in dit 
format nogal slaapverwekkend. Niet 
om iets af te doen van het werk wat 
penningmeester Hans van Halm ermee 
heeft, maar het oplezen van een balans 
en resultatenrekening zonder verdere 
toelichting voegt in mijn ogen weinig 
toe. Hetgeen ik de laatste jaren vaker 
hoor, vooral door personen van mijn 
leeftijd, is het feit dat Grol de ALV 
aantrekkelijker kan maken door deze 
happening eens op een donderdag- 
of vrijdagavond te organiseren in 
plaats van op de maandag. Op die 
manier maak je het voor mensen die 
bijvoorbeeld doordeweeks op kamers 
zitten toegankelijker en is het voor Grol 
ook waardevoller door ook eens de 
mening te horen van jongere leden. 
Wellicht zal het vragenrondje dan ook 
wat langer duren dan een schamele 
twee vragen vanuit het publiek. 

Ron Klein Gebbink
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Elshofweg 6 • 7141 DH Groenlo • Tel. (0544) 46 60 00

marveld.nl

Sportieve
ontspanning!

Thorbeckestraat 117, 7141 TZ Groenlo
T 0544-462344  E info@auto-kolkman.nl  I www.auto-kolkman.nl

• Onderhoud aan uw Peugeot en Citroën,  
ook voor lease auto’s

• Onderhoud alle merken
• Volledig schadeherstel en afwikkeling
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Leasing en financiering

AL RUIM 45 JAAR UW PARTNER 
IN MOBILITEIT

BLIJVEND SCHERP 

APK KEURINGSTARIEF 

VAN € 19,95 *
(* ex afmeldkosten)

Clubblad-Grol-3-17.indd   39 19-10-17   09:17



WEEVERS 
VERPAKT  
EN PAKT UIT!

Naast huisstijl en commercieel drukwerk, is Weevers 
Print & Packaging gespecialiseerd in het technisch 
ontwerpen, drukken en afwerken van verpakkingen. 
Van begin tot eind besteden wij bij Weevers Print & 
Packaging met échte vakmensen, veel tijd  en aandacht 
aan het ontwikkelen van een verpakking. Van schets 
naar ontwerp, van ontwerp naar een technische 
stanstekening, van prototype en testrun, naar de 
uiteindelijke productie drukken, stansen én afwerken 
met een laminaat of luxe (goud)folie.

Zie je het al voor je, een verpakking volledig op maat gemaakt 
voor jouw producten? Laten we dan eens afspreken! We 
vertellen je graag over de mogelijkheden en laten je uiteraard 
niet zonder een prototype in jouw stijl naar huis gaan.
 
Bel ons vandaag nog op 0575 – 55 10 10 of stuur een 
e-mail naar orderbegeleiding@weevers.nl.

Bekijk onze 
nieuwe website
www.weevers.nl

De creatieve talenten 
staan nu op eigen 
pootjes:

www.reble.nl
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