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Geachte lezer,

s.v. Grol is trots op haar status binnen de Groenlose gemeenschap en het Achterhoekse voet-
ballandschap. We staan als Achterhoekse voetbalreus hoog aangeschreven. Deze trots laten 
we met zijn allen dikwijls blijken, maar als er iets te vieren valt dan delen we onze vreugde en 
blijdschap graag met anderen en laat de club zich van zijn allerbeste kant zien. Zo ook tijdens 
de jubileumreceptie. De opkomst van genodigden, waaronder vele vertegenwoordigers van 
clubs uit eigen omgeving, is hoog. Onze voorzitter is een trots man. “Neem gerust een drank-
je want we leven in een regio waar we graag een drankje drinken om onze saamhorigheid 
te vieren, de Grolsen voorop. Als je in zo’n omgeving honderd jaar mag worden, dan ben je 
als vereniging bevoorrecht. U allen hier, u bent die omgeving. Wij zijn er trots op dat u dit 
jubileum met ons wilt vieren.” Mooi gesproken.

Na een lange voorbereidingsperiode ligt het jubileumfeest alweer achter ons. Na enkele 
extraatjes tijdens reeds bestaande activiteiten moest het hoogtepunt komen te liggen in de 
jubileumweek, van de dag van de verjaardag, dinsdag 18 september, tot en met zondag 23 
september. Iedereen beleeft het op zijn/haar eigen manier, maar al met al kunnen we zeggen 
dat het een indrukwekkende week was en dat we het eeuwfeest waardig hebben gevierd, 
waarbij aan iedereen is gedacht, tot en met onze dierbare overleden leden. 

Persoonlijk waren voor mij de herdenkingsmomenten, te weten de dinsdagavond op het 
hoofdveld en de zondagmorgen in het sportcafé met de herdenkingsviering het meest in-
drukwekkend. Stilstaan bij al die overleden leden, van zeer jong soms tot zeer oud. Indruk-
wekkend om de verlichte route te lopen om de kleedkamers heen, langs potjes met waxine-
lichtjes, een witte roos in de handen om bij het monument ‘Bewogen staan wij stil’ te leggen, 
met elkaar al namen noemend van overleden leden. Soms al dertig of veertig jaar geleden. 
Namen waar je niet vaak aan denkt. Alleen daarom al fijn. Zij blijven er altijd bij horen. Zij 
mogen nooit vergeten worden. Ook op de zondagmorgen dachten we aan ze, tijdens een 
indrukwekkende dienst in ons sportcafé, gevolgd door een zeer goed verzorgde brunch. Wel 
had ik zelf op een grotere opkomst gerekend/gehoopt. Om die reden was het competitiepro-
gramma er immers uitgehaald. Annelies ook, want zij bleef met grote pannen tomatensoep 
zitten. “Ik heb nog voor zes elftallen soep over,” werd gehoord. Jammer!

Tussen momenten van gedenken uiteraard volop feest. Hebben we een naam hoog te hou-
den op het gebied van herdenken en gedenken, ook met feesten is dit het geval. Uiteraard 
mag er na een herdenking een drankje gedronken worden. Dat gebeurde zowel dinsdag als 
zondag wel. Dat hoort er nu eenmaal bij.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het ook wel weer lekker is dat het jubileum weer 
achter ons ligt. De focus kan weer volledig op het voetbal en een mogelijke fusie met Grolse 
Boys. En wilt u nog nagenieten van het jubileum, deze uitgave staat geheel in het teken van 
de jubileumweek. Hier hebben we hard ons best op gedaan. Als redactie vonden we dat we 
hiermee recht deden aan dit jubileum. Voor degenen die nog verder terug willen kijken, er 
ligt een fantastisch jubileumboek. Wij wensen u veel leesplezier, met beide ‘documenten’. 

Henri Walterbos, Hoofdredacteur
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Start jubileumweek 
dinsdagavond 18 september j.l.

Door: Ronald Buesink

Exact 100 jaar geleden op 18 september 1918 

werd de s.v. Grol geboren. Een jubileum dat 

natuurlijk niet onopgemerkt aan onze leden 

voorbij kan gaan. Dus was er als startsein 

een avondvullend programma, waar alle 

leden voor waren uitgenodigd. 

De avond werd gestart met een 

herdenkingsbijeenkomst op de tribune 

van ons hoofdveld. Het werd een 

indrukwekkende bijeenkomst waar warme 

toespraken en mooie gedichten werden 

voor gelezen. Dit alles met ondersteuning 

door zang van mannenkoor Inter Nos. Op 

het eind werden er via een lichtjesroute, 

om de kleedkamers heen, uitgedeelde witte 

rozen gelegd door alle aanwezigen bij het 

monument ‘Bewogen staan we stil’.

Voor diegenen die er niet bij konden zijn 

willen wij u deze gedichten niet onthouden.

Verbonden 
Michel Kamphuis

Rond lopen wij     

gedreven de bal achterna

Genieten kunnen wij     

van het spel van groot en klein

Manoeuvreren, ontwijken, passeren, 

omhelzen en juichen

Verwonderen, over mooie, 

maar ook minder mooie momenten

Stilstaan willen wij bij wat zij in beweging 

hebben gezet

Bewogen zijn wij om wie wij moeten missen

Licht voor eenieder als steun in donkere tijden

Herinneringen bewaren wij

Dit is het meest waardevolle bezit

Vooruit gaan wij, hand in hand, zij aan zij

Verbondenen nooit meer buitenspel

Voetbal mijn sport 
Ricky Peperzak

Voetbal is een sport

Met anderen leren spelen

Voetbal is iets leuks

en je nooit vervelen.

Voetbal is altijd sportief zijn

en proberen te scoren.

Voetbal  is altijd je best doen.

Bij een betere club horen.

Voetbal is een beetje ontspanning

en altijd goed beginnen

Voetbal is tegen je verlies kunnen.

Voetbal is proberen te winnen.



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

WANNEER U UW 
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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Een derde en laatste gedicht werd voor-

gelezen door Theo Huijskes. Een prachtig 

gedicht, geschreven door Tim Ebbers. Dit  

werkelijk prachtige gedicht is ook terug te 

vinden in het jubileumboek van de s.v. Grol. 

Maar omdat het zo raakt hier nog een keer:

De scheids fluit

Spelers trappen af

Opstoot na de vuile

overtreding

De gemiste kans

Het onverdiende 

tegendoelpunt

Maar we zijn beter

We gaan winnen

We moeten winnen

En ons doelpunt valt

Het is verdiend

Kansen over en weer

Niets aan de hand

Zo lijkt het

Maar het spel verruwt

Het spel verruwt

Tot een oorverdovend

fluitsignaal alles stil zet

Alles

Niemand zegt wat,

niemand beweegt

Het is stil, doodstil

Even geen beter, geen

slechter

Geen kansen, geen doelpunt

Geen gejuich en geen

gescheld

Even helemaal niks

Helemaal niks

Het is stil, doodstil

Dood

Stil

De avond werd vervolgd door een gezellig 

samenzijn in sportcafé Den Elshof. Voor 

12 Grol-vrijwilligers werd het helemaal een 

heuglijke gebeurtenis. Zij werden gehuldigd 

voor hun verdiensten voor s.v. Grol door 

onze voorzitter Hans Scheinck. En zoals 

Hans dat kan deed hij dat op een leuke, hu-

moristische en persoonlijke manier. Sander 

van Dongeren, Ewald Brockötter, Jan 

Blankenborg en Jaap Frank kregen allen 

het vriendschapsteken uitgereikt. 

Jan Schut werd gekozen tot verenigings-

man van het jubileumjaar Grol 100. Hij 

houdt samen met zijn vrouw Hannie het 

archief van ‘de Grol’ bij. Een zeer intensieve 

taak die ze beiden met heel veel plezier 

doen. Hier is veel van terug te vinden in het 

jubileumboek.  Daarnaast is Jan nog steeds 

actief supporter van Grol 1. “Jan staat altijd 

achter de goal van de tegenstander,” vertelde 

Scheinck. “Hier moet de bal in, zo verklaart 

Jan dan.” Sinds 1980 is Jan lid van V.S.V.G, 

waarvan Jan ook erelid is. Vroeger ook zelf 

nog een balletje getrapt en met dochterlief 

Marieke nog leider geweest bij de jeugd.

Jubileumboek
Hierna was het de beurt aan Theo Huijskes 

om het jubileumboek te presenteren. Het 400 

pagina’s tellende boekwerk werd overhan-

digd aan een zestal prominente Grolleden, te 

weten voorzitter Hans Scheinck, ‘Moeder 

van s.v. Grol en het Sportcafé’ Annelies 

Porskamp, ‘met 92 jaar het oudste in 

leven zijnde lid’ Appie Huisman, ‘met 72 

jaar het langst in jaren lid van s.v. Grol’ 

Jan Wolterink, ‘met 83 jaar het oudste in 

leven zijnde erelid’ Tonnie Porskamp en, 

later op de avond Hans van Halm, vanwege 



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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het Erelidmaatschap dat hem ten deel viel. 

Het is een prachtig boek geworden waarin  

ieder lid van de Grol wordt genoemd. Theo 

spreekt ook nog in het bijzonder zijn dank 

uit aan John Ligtenberg voor zijn fantastische 

vormgeving van het boek, en Tim Ebbers, Ivo 

Versteegen, Mark Wessels, Daisy van der Wa-

gen-Huijskes, Rik Gockel en Henri Walterbos 

voor het grote aantal redactionele bijdragen 

voor het jubileumboek. 

Na de boekpresentatie nam voorzitter Hans 

Scheinck weer het woord om verder te gaan 

met de huldigingen.  De volgende personen 

werden in het zonnetje gezet en benoemd 

tot lid van verdienste: Cor Migchielsen, Leo 

Garstenveld, Frank Walterbos, Yvonne 

Klein Gunnewiek, John Ligtenberg en 

Patrick Pos. Tot slot werd Hans van Halm 

benoemd tot Erelid. Alle gehuldigden van 

harte gefeliciteerd. 

Daarna was het tijd om te proosten en te 

genieten van de jubileumsong, van de hand 

van zanger/songwriter Tim Ebbers die de 

door hemzelf gecomponeerde jubileumsong 

(tekst Peter Wekking) ten gehore bracht. 

Een pracht lied.

Clublied Grol 100 jaar

Refrein:

De club waar ik het meest van hou

Speelt in de kleuren wit blauw

De club met passie en met pit

Speelt in de kleuren blauw en wit

Een club als jij is er geen één

Grol staat voor mij op nummer één

Voor de winst gaan wij op elke mat

Hier in Grol en elke stad

Samen spelen met een doel

Blauw met wit is een gevoel

Refrein

Voetballen zit ons in het bloed

De linker- of de rechtervoet

We gaan er voor, ieder seizoen

Blauw met wit wordt kampioen

Refrein

Een mooie start van de jubileumweek. Er 

werden leuke en minder leuke herinneringen 

opgehaald uit het verleden. De nodige foto’s 

en teksten uit het Jubileumboek hebben 

hier zeker toe bij gedragen. De hapjes en 

drankjes waren weer voldoende aanwezig en 

de vele aanwezigen keken allen terug op een 

gedenkwaardige avond. 



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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Jubileumreceptie: 
een groot succes!

Door: Pieter Peeters

Op donderdag 20 september vond bij 

Marveld Recreatie de jubileumreceptie 

plaats. In een bomvolle zaal met circa 

300 genodigden werd een perfect 

georganiseerde, humorvolle avond 

voorgeschoteld. Aan Theo Huijskes, 

voorzitter van het jubileumbestuur, 

de taak om deze avond aan elkaar te 

praten. Speciale gasten deze avond 

waren Burgemeester Annette Bronsvoort, 

Wethouder Bart Porskamp, Bondsvoorzitter 

van de KNVB Michael van Praag en KNVB 

vertegenwoordigers Pascal Kamperman en 

Henk Plass. In totaal kwamen er maar liefst 

acht sprekers aan het woord, met allemaal 

hun eigen kijk op de s.v Grol.

Hans Scheinck
Onze voorzitter Hans Scheinck schoot 

uit de startblokken en verwelkomde alle 

aanwezige commissies, sponsoren, besturen 

van omliggende verenigingen, speciale 

gasten en overige genodigden. Een speciaal 

woord van welkom was natuurlijk voor 

Harry Paf, voorzitter van Grolse Boys, die op 

een brandende vraag van Hans nog geen 

antwoord had gegeven. Hans: “Ik ben nog 

wel een beetje zenuwachtig. Ik heb Harry en 

Grolse Boys op hun eigen jubileumreceptie 

ten huwelijk gevraagd. De eerste stap is 

inmiddels gezet en we zijn vooralsnog 

VOORLOPIG verloofd. Maar u weet, onze 

families hebben ook nog wat te zeggen. En 

wat zullen de andere twee voorzitters er 

van denken? Door de samenwerking met de 

vrouwen van VIOS Beltrum en het G-voetbal 

met Longa’30, hebben ook wij met hen 



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

www.johnligtenberg.nl 
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een beetje verkering. Hoe jaloers zullen ze 

zijn? Ik ben wel heel benieuwd wat mijn 

lieve Harry vanavond gaat zeggen…” Hans 

sloot af met een woord van dank naar de 

Jubileumcommissie: “Zij hebben echt iets 

van dit bijzondere jaar gemaakt. De club is 

de commissie oprecht dankbaar voor het 

mooie programma het hele jaar door, met 

als financiële basis een geweldig geslaagde 

Jubileumverloting. Ook de sponsoren en 

vrijwilligers die er aan mee hebben gewerkt, 

hartelijk dank.”

Burgemeester en Wethouder
Burgemeester van Oost Gelre, Annette 

Bronsvoort, vond het een eer om als eerste 

spreker het woord te mogen voeren: “En 

deze bijzondere mijlpaal, 100 jaar s.v. 

Grol, maakt de eer nog veel groter. Als 

eerste sportvereniging in Oost Gelre, dat 

maakt ons buitengewoon trots. Naast 

de historie van de club gaat het toch 

vooral om de toekomst. Daarin spelen de 

vrijwilligers een grote rol. Mensen die zich 

verbonden voelen met de club en met de 

gemeenschap. In deze gemeente lukt het 

elke keer weer om genoeg vrijwilligers te 

krijgen. Dat onderscheidt Oost Gelre, dat 

onderscheidt Groenlo en de s.v. Grol. Wat 

mij betreft vervult de Grol een voorbeeldrol, 

dat is iets om heel trots op te zijn. Dat is 

al honderd jaar zo, al was ik er in 1918 niet 

bij…”

Bart Porskamp, wethouder, sloot 

zich volledig bij de woorden van de 

burgemeester aan en benadrukte dat hij 

trots is op de vele vrijwilligers die wij als 

club hebben. Hij bood namens het college 

een onderscheiding aan voor het 100 jarige 

bestaan.

Michael van Praag
Voordat KNVB Bondsvoorzitter Michael van 

Praag aan zijn toespraak begon, werd er eerst 

een aantal Groliconen in het zonnetje gezet. 

Namens de KNVB werden vier vrijwilligers 

onderscheiden voor hun bewezen diensten. 

Stef Oldenkotte, Tonny Hartman en Marcel 

ten Barge ontvingen de Zilveren KNVB speld. 

Hans van Halm werd benoemd tot Lid van 

Verdienste van de KNVB, een bijzondere 

onderscheiding die niet vaak uitgedeeld 

wordt. Ik spreek denk ik namens iedereen dat 

deze mensen, die goud waard zijn voor onze 

club, deze blijk van waardering meer dan 

verdiend hebben!

In zijn toespraak feliciteerde meneer Van 

Praag de s.v. Grol: “100 jaar word je niet 

zomaar. Daar moet je hard voor werken en 

hard voor voetballen. Je hebt je ups en je 

downs. Om even terug te gaan naar 100 jaar 

geleden, vlak na de Eerste Wereldoorlog. 

Kommer en kwel in het land, armoede en 

narigheid.. dat waren geen prettige tijden. 

Dan zijn er toch een aantal mensen in deze 

omgeving die besluiten om een voetbalclub 

op te richten. Dat zijn de pioniers van deze 

club, dat waren heel bijzondere mensen. Ik 

hoop dat deze club het gegeven is om over 

100 jaar nog te bestaan, al dan niet in zijn 

eentje of samen met andere clubs. 

Ik hoorde namelijk in het verhaal van jullie 

voorzitter dat er al schijnhuwelijken en 

verlovingen plaatsvinden… Zonder gekheid, 

zie het niet als teken van zwakte. Je kunt er 

juist sterker van worden. Ik hoop dat jullie in 

de toekomst het estafettestokje door kunnen 

geven aan de volgende generatie en dat er 

over 100 jaar nog steeds een fantastische club 

als deze bestaat.” 



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
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Vervolgens werd het gehele bestuur naar 

voren geroepen voor een cadeau. Een 

prachtige vlag van de KNVB met daarop 

gedrukt ‘s.v. Grol 1918-2018’. Dat de vlag 

geheel oranje is, nemen we maar op de 

koop toe…

Gerrit Schurink
Namens Scheidsrechtersvereniging 

Winterswijk e.o. feliciteerde Gerrit Schurink 

vooral de achterban en de vrijwilligers met 

het 100 jarig bestaan van hun club: “Zij 

verdienen echt een compliment. Die zie 

je nooit, zij verdienen een extra proficiat, 

geweldig! Ook heel erg bedankt voor de 

uitnodiging, dit waarderen wij zeer. En 

we nemen dan vaak ook het woord, want 

voetballers kunnen nog steeds niet zonder 

scheidsrechters.” Gerrit kreeg met zijn 

toespraak de lachers op zijn hand. Vooral 

toen hij de bekendste scheidrechter die lid 

is van zijn vereniging wilde voorstellen: “Dat 

is Rob…..ehhhm….hoe heet den keerl ok 

alweer….Rob Dieperink?”

Harry Paf
Het moment waar wij allemaal op gewacht 

hebben, en in het bijzonder Hans Scheinck: 

Harry Paf, betrad het podium. Wat zal het 

worden, ja of nee? Gaat er gekust worden of 

loopt onze preses een blauwtje? Het werd 

muisstil in de zaal. Harry begint: “Voordat 

ik de club uitvoerig ga feliciteren, ben ik 

Hans nog een antwoord schuldig op een 

brandende vraag. Dus hier komt het… JA, 

ja ik wil. Erg romantisch was het niet, Hans. 

Maar dat is niet erg. Op onze leeftijd heb je 

ze niet meer voor het uitzoeken. Ik verloof mij 

graag, maar laten we het niet overhaasten. 

We moeten nog niet een datum gaan 

prikken, eerst rustig wennen aan elkaar. Maar 

waar moet het gaan gebeuren? In de Oude 

Callixtus of de Basiliek? Luisteren we naar een 

roomse pastoor of een protestantse dominee? 

Wat we ook besluiten, laten we onze liefde 

niet bezegelen in het gemeentehuis!  Want 

een verbintenis gesloten in Keidorp, daar 

slaapt vast de duivel tussen…” 

Het hoge woord is er uit. Ik kan me vergissen, 

maar ik meen gezien te hebben dat er 

een traantje werd weggepinkt door onze 

voorzitter!

Marcel Eekelder
Voorzitter van Longa’30 Marcel Eekelder 

mag natuurlijk niet ontbreken op deze 

avond en komt gelijk met een gestrekt been 

in: “Goedenavond mensen. Het kan voor 

mij al niet meer stuk. Zo’n grote oranje 

vlag, en dan het Grolbestuur erachter, het 



INFO@VLOERENGROENLO.NL
WWW.VLOERENGROENLO.NL

TapijtTapijt

SportvloerenSportvloerenGietvloerenGietvloeren

PVC vloerenPVC vloeren TennisvloerenTennisvloeren

LaminaatLaminaat

Beltrumsestraat 13, 7141 AJ Groenlo   T 0544 – 46 12 23
info@weeninkbloemsierkunst.nl
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zweeft de hele wereld al rond! Ook namens 

Longa’30 van harte gefeliciteerd met het 

bereiken van deze mijlpaal. Als clubs in de 

gemeente hebben wij altijd een sportieve 

rivaliteit gekend. Vanaf 2003, toen ik in het 

bestuur kwam, heb ik Grol leren kennen 

als een KEI van een vereniging. Een warme 

club waarbij gezelligheid en sfeer voorop 

stond. De laatste jaren zijn de prestaties 

achter gebleven, de échte Derby van het 

Oosten is niet meer. Maar Grol lijkt weer 

op de weg terug, na een fantastische 5-0 

bekeroverwinning…op Bredevoort.” Marcel 

sluit zijn daverende speech af met een 

rectificatie: “Ik wil even iets rechtzetten over 

een citaat dat afgelopen week in de krant 

heeft gestaan. Oud-voorzitter Theo Huijskes 

heeft na 50 jaar onthuld dat hij destijds 

erbij was geweest om in Lichtenvoorde de 

doelpalen blauw wit te schilderen. Ware 

het niet dat zijn dochter dat geheim in 

2010 al heeft verteld bij zijn afscheid. Als 

Longa-bestuur hebben wij daaropvolgend 

bij Cappie van Uem de nodige halve liters 

gedronken en de rekening naar Theo 

gestuurd. Daarmee is de verf dik betaald!”

Theo Helmers
De laatste spreker van de avond was 

aftredend voorzitter van VIOS Beltrum, Theo 

Helmers. Hij beleefde een kleine deja-vu: 

“Alles ging vanavond de ronde, verlovingen, 

aanzoeken. Ik moest even bij mezelf 

denken.. verloving, City, Grolle. Ik heb weer 

het idee dat ik een blauwtje liep.” Ook Theo 

kan het niet laten om de draak te steken 

met onze voetbalclub en ook hij kreeg de 

lachers op zijn hand: “Namens de gehele 

organisatie van VIOS van harte gefeliciteerd 

met dit jubileum. We zijn onlosmakelijk 

verbonden met elkaar. Elke week vinden er 

wel ontmoetingen plaats, zowel bij de jeugd 

als bij de senioren. En zo merk je wel weer: 

Groenlo hoort bij Beltrum. 

In Beltrum lezen wij ook de Groenlose 

Gids. Geen enkele lezer twijfelt er nog aan 

dat Grol het voetbalparadijs op aarde is. Er 

kan geen vereniging bij Grol in de schaduw 

staan, zo vermoedt de lezer. Mijn dochter 

heeft Godsdienstles op school. Ze begon te 

lezen in de Groenlose Gids, kwam op een 

gegeven moment bij mij en vraagt: ‘Pap, als 

ik bij Petrus kom en ik wil me aanmelden 

voor voetbal… kan ik dan alleen maar bij 

Grol terecht?!’ En ook verbaast het ons dat 

aflopen dinsdag, op de verjaardag van s.v. 

Grol, Prinsjesdag niet naar Groenlo werd 

gehaald. Of was het wel rond, maar kon het 

door de talloze commissies geen unaniem 

antwoord krijgen?”  

De avond werd verdienstelijk afgesloten 

door onze eigen Grolse komedianten, Joost 

en Martijn. Een buut vol zelfspot en droge 

humor, waarbij ook een aantal Grolcoryfeeën 

het moest ontgelden. Zo sprak Martijn 

voordat ze op moesten met Michael van 

Praag. Martijn vroeg waar de KNVB zich 

vooral mee bezig hield. De heer Van Praag 

antwoordde dat ze nu vooral bezig zijn met 

het onderzoek of veel koppen schadelijk 

is voor de hersenen. Waarop Martijn 

antwoordt dat men daar veel tijd mee kon 

besparen, want als je drie minuten met 

Michel Hoffman zou praten had je de uitslag 

al gehad… 

Het was een bijzonder mooie avond. De 

avond verliep vlekkeloos. Het bier, de wijn 

en de hapjes vloeiden rijkelijk en we werden 

vermaakt door een aantal indrukwekkende 

speeches. Op naar het volgende jubileum!
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Grol 100 jaar in de sociale media
TEKKELS

06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

* Ben Bomers tegen Quiah uit Utrecht, 

de vriendin van Dirk Naaijkens, bij 

binnengaan City: “Reagent ‘t buutn?” 

(in dialect). “Huh? Wat?” Of ‘t hef 

ereegent buut’n?! “Buurten, hoe bedoel 

je?” Quiah tegen Dirk; “Sorry, ik versta 

niks van wat die man zegt.” Dirk: 

“Daar hebben we allemaal last van.”

* Fanatiek Ajax-fan Ruus Porskamp 

(JO-8-1) - 7 jaar, zoon van Rob 

en Caron, doet ook na herhaald 

aandringen, niet mee met de 

Feyenoord clinic. Ruus: “Daar word 

ik alleen maar slechter van.” 

* Hennie Schovers een dag nadat 12 

onderscheidingen werden uitgereikt: 

“Het leek wel bingo. Bijna iedereen 

had prijs.”

* Hennie Schovers vervulde een 

belangrijke rol vooraf en tijdens de 

herdenkingsdienst op zondagmorgen in 

het Sportcafé. Gehoord; “Hennie was 

vanmorgen ’t eerste hier, moar hee zal 

ok wal as laatste weg goan.”  
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Wanneer oud trainer Gerard Bos het podium 

beklimt gaat het los. Zijn lievelingsnummer 

‘Egeltje’ wordt massaal meegezongen. In het 

achtergrondkoor zingen jongens als Tacci, 

Voeger, Gavvel, Hollie, Annie LP en Piet 

fanatiek mee.

(hier wat mooie teksten uit de buut van 

Joost en Martijn. Kunnen we misschien wat 

mee. Losse teksten door het blad heen of bij 

dit artikel?)

“Meestal as een voetbalclub een jubileum 

of een feestavond hef, dan geet der op 

het podium zo’n presentator met een paar 

van die hele dure voetbalkenners enorm 

interessant stoan proaten over voetbal. 

De s.v. Grol hef doar neet veur gekozen. 

Nee zee hadden zoiets van wat mot wi’j 

met een presentator?”

Fantastische feestavond 
bij City Lido

Wanneer even later het illustere duo Joost en 

Martijn begint, stroomt ook de Pelikaan leeg. 

Voor een stampvolle zaal geeft het duo een 

prachtig optreden weg. Bijna een half uur 

lang is het genieten van de humoristische 

vondsten over Dé Grol. 

Grolleden, oud-leden, vrijwilligers en aanhang beleven een fantastische feestavond bij City 

Lido. Veel mensen trotseren de regen en komen doorweekt aan bij hét eeuwfeest van de 

Grol. Binnen is het warm en gezellig en de stemming zit er direct goed in. Geheel volgens tra-

ditie verdwijnen de jongere gasten naar de Pelikaan om de genieten van de beats van de dj’s 

van Eastpack. In de grote zaal is het net een reünie en worden massaal anekdotes gedeeld 

over de afgelopen 100 jaar. Op het podium speelt, hoe toepasselijk, Old Ni’js.

“Mooie opkomst vanavond! Ik heur dat 

sommige lagere elftallen de grootste meuite 

hebt om op zondag een elftal op de been te 

kriegen. Moar at der wat te sjikkeren is dan 

hef Grol 1 t/m Grol 10 wal 23 man in 

de selectie!”

Moar hoe wordt ie no honderd, dat is 

het grote geheim! Noa wi’j hebt dat ff 

uuttezocht:

1. Zorg veur rust – Noa dat doew iedere 

wedstrijd een kwartier

2. ’s Ochtends een kolde douche – Noa dat 

is bi’j Grol op zondagmorgen vaak het geval.

3. En als laatste : Volle drinken! Noa doar 

kan het neet an liggen of wal dan?!

Kiek en dan wo’j 100!

“Een bijzonder woord van welkom ook 

aan de voorzitter van de KNVB. Hee is 

vanmiddag rond 17.00u weg gereden van 

huus.” Van Praag? “Nee vanuut Amsterdam”

“Directeur betaald voetbal van de KNVB, de 

heer Gudde zol hier ook wezen vanavond, 

moar hee kon neet. Slap excuus natuurlijk. 

Ik bedoel: Ie wet al honderd joar dat het 

disse wekke groot feest is bi’j Grol en dan 

kump hee der nog onderuut. Noa het is 

neet een kwestie van neet kunnen, moar 

Edwin Bomers had zoiets van: wi’j bestoat 

met Marveld 50 joar, ik heb noa joarenlang 

ploeteren eindelijk een ANWB ster dus ik wil 

geen kakkerlakken op de camping!”

“Ik sprak meneer Van Praag net nog ff en 

vroog woar de KNVB op dit moment zo 

Door: Kyra Broshuis
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drok met is. Noa zegt hee: momenteel zijn 

we aan het onderzoeken of veel koppen 

schadelijk is voor de hersenen. Ikzeg noa 

doar hoef ie helemoal geen onderzoek veur 

te doon. Proat moar eens vief minuten met 

Michel Hoffman, dan wet ie ook genog!”

“Wi’j bunt zelf trouwens ook fanatieke 

voetballers van DE s.v. Grol. Zeker! Ik heb 

vrogger altied hoog gevoetbald. Ja meestal 

op veld 4”.

“Ik was vrogger een groot talent. Toen ik 11 

joar old was hebt ze mien gevroagd of ik bi’j 

Ajax wol kommen voetballen. Mien fa zegt 

ie mot het zelf wetten, moar ik breng oew 

neet elke keer noar Breedenbroek!”

“Helaas kon de NEDAP hier vanavond neet 

bi’j wezen. Wat dan waren die zo drok?

Nee die bunt geen sponsor”

“Wi’j mogen ook nog wat moois bekend 

maken vanoavond. Wi’j hebt sinds disse 

wekke weer ne ni’jen sponsor derbi’j. Dat is 

de Syntus. Dan kan Grol gratis met de trein 

noar de uutwedstrijden. Ja dan zit wi’j ook 

nog een keer in de 1 e klasse”.

“En dan bunt der plannen om te goan 

fuseren met De Grolse Boys. Die plannen 

waren der al eens eerder.  Ja toen hef DE 

Grol altied gezegd: In geen 100 joar. Noa en 

die bunt no veurbi’j dus kan het gebeuren!

“Ja en mo’j goan noadenken over de 

clubkleuren… Doar hebt wi’j inmiddels een 

compromis over! Wat shirt betreft hebt wi’j 

met De Grol concessies gedoan. Ja wi’j hebt 

zoiets van noa vooruit! Het shirt kump in de 

kleuren van de sokke van Grolse Boys. 

De bokse hew allebei wit dus das geen 

discussie en qua sokke mot De Boys dan 

moar concessies doon, dus die komt dan in 

de kleuren van ONS shirt. Lik mien wal het 

meest. Eerlijk. Noa dan buw doar uut!

Ja, wi’j hebt ne helen mooien passende 

naam: Groenlose Jongens. Clubliedje is al 

kloar!
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“De Grol hef zelfs al een behoorlijke 

damesafdeling binnen de club. En die mot 

heel goed ween. Ik heurden dat zee zelfs zo 

goed bunt dat ze zonder ook nog moar 

1 competitiewedstrijd te voetballen afgelopen 

weekend al ne periode hadden….

“Die rijke historie van De Grol is mooi 

vastgelegd in een prachtig boek van moar 

liefst 3 kilo. Ik heb alleen den beugelfles 

besteld. Woarumme dat dan? Noa a’j den in 1 

keer leug buist heb ie ook een boek van 3 kilo.

En zoals dat hoort bij de Grol, blijft het nog 

heel lang bijzonder gezellig bij City Lido. 



 

 
 

 
 

 

‘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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Jeugdspelers Grol oefenen ‘de schaar’ 
tijdens Feyenoordclinic

Door: Rik Gockel

Quizvraag. Wie is ouder: s.v. Grol of ‘de 

schaar’? Het goede antwoord is: s.v. Grol. 

Maar het scheelt niet veel. Zoals u weet is 

Grol van 1918. De schaar ziet in de vroege 

jaren ’20 van de vorige eeuw het levenslicht. 

Zaterdag gaan s.v. Grol en de schaar op het 

hoofdveld harmonieus samen. 

Korte historie van de schaar
We hebben het hier niet over de schaar 

die u koopt bij Post Warenhuis of de 

HEMA. Hoewel de GOV in Groenlo ook 

haar jubileum viert, gaat het hier over de 

schaarbeweging die voetballers gebruiken 

om een tegenstander op het verkeerde been 

te zetten. De beweging wordt uitgevoerd 

door te doen alsof de bal met de buitenkant 

van de ene voet meegenomen wordt, maar 

dan het been over de bal heen of achter de 

bal langs te bewegen. De beweging twee 

keer achter elkaar uitvoeren (linksom en 

rechtsom) heet een ‘dubbele schaar’. Velen 

denken dat Piet Keizer aan de wieg staat 

van de schaarbeweging. Dat is niet juist. 

Garrincha (Brazilië) en Tscheu La Ling zijn 

ook niet de uitvinders. De eerste toepasser 

van de schaarbeweging is de Nederlander 

Law Adam. Hij is afkomstig uit voormalig 



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!

WIJ ZIJN 
THUIS IN ALLE 
FACETTEN 
VAN HET 
SCHILDEREN

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

www.teboome.nl

Doneer aan CliniClowns
Draag jij CliniClowns een warm hart toe?
Er zijn veel manieren om aan CliniClowns te doneren.
Een online donatie waarderen we enorm!
Ga naar www.cliniclowns.nl
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Nederlands-Indië en speelt in de jaren ’20 

en ’30 zowel interlands voor Zwitserland als 

Nederland. In Nederland speelt hij voor HVV 

in Den Haag. Hij overlijdt in 1941 als hij pas 

32 jaar is. Bijna niemand kent hem nog, maar 

zijn beweging is miljoenen keren over de 

hele wereld uitgevoerd. 

Coen van der Hoeven doceert
Coen van der Hoeven (ex prof van BVV 

Den Bosch) heeft een eigen voetbalschool. 

Hij is een van de vier trainers die onder 

de paraplu van de Feyenoord Academy in 

Groenlo de jeugd van oefenstof voorziet. 

Hoewel Mike Obiku, als voormalig 

publiekslieveling van Het Legioen, de meest 

opvallende verschijning van de vier is, trekt 

Van der Hoeven de meeste aandacht van 

de ware voetballiefhebber. Hij leert de 

jongste jeugd van Grol de schaarbeweging 

aan en doet dat met de nodige passie. 

Hij daagt de spelertjes uit, prikkelt de 

jeugdleider van Grol die assisteert en met 

zijn Rotterdamse tongval betrekt hij ook 

de ouders en andere belangstellenden. Er 

wordt gelachen en Van der Hoeven geeft de 

jeugdspelers van Grol mee dat ze altijd alles 

met plezier moeten doen. Na afloop loopt 

hij ontspannen rond en neemt de tijd om 

wat te vertellen over de schaarbeweging. 

Van der Hoeven: “Het belangrijkste is de 

timing. Op het juiste moment inzetten van 

speler voorbij waardoor er kansen ontstaan. 

En het mooie is dat iedereen een schaar 

kan leren en toepassen. Van jong tot oud 

en op ieder niveau.” 

Met een mooi shirt naar huis 
Als alle onderdelen van de clinic zijn 

afgewerkt, verzamelen alle jeugdspelers 

zich voor een mooie groepsfoto. De 

vrolijke Mike Obiku staat in het midden 

en lacht zijn witte tanden bloot. Dat werkt 

aanstekelijk waardoor iedereen vrolijk in 

de lens tuurt. De Grol-pupillen en spelers 

van het G-voetbal genieten na afloop van 

een gezonde lunch. Een keer geen patat of 

ijs, maar een broodje ham en kaas en een 

appel. Iedereen krijgt een uniek shirt met het 

logo van ‘100 jaar Grol’ erop.

de beweging is cruciaal. Anders kom je de 

tegenstander niet voorbij. De coördinatie 

moet goed zijn. Bal volledig onder 

controle. In de schaarbeweging zitten veel 

voetbalaspecten.” Van der Hoeven ziet in 

het hedendaagse voetbal te veel trainers 

rondlopen die alleen maar willen dat de 

spelers snel moeten overspelen. “Met een 

goede schaar kun je iemand passeren. 

Kijk wat Tadic bij Ajax doet. Functionele 

techniek noemen we dat. Hij komt een 
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Junioren jubileummiddag
Door: Okke Roorda

Alle voetballers konden zich aanmelden voor 

een super leuke spelletjes middag, waar on-

der andere bubbelbal en dartvoetbal gedaan 

werd. Veel leden hebben zich aangemeld 

en het was een super leuke middag met 

allerlei spellen die iets met voetbal te maken 

hebben.

Iedereen deed heel fanatiek mee aan de 

spellen.  Het zag er van de zijkant dan ook 

superleuk uit en ik had eigenlijk ook wel mee 

willen doen.

Helaas kwam op een gegeven moment de 

regen met bakken uit de hemel waardoor 

er gestopt moest worden. Dit vonden de 

meeste spelers niet heel erg, want ze hadden 

namelijk al aardige trek gekregen. Dit kwam 

goed uit, er stond namelijk al een lekker pa-

tatje en een braadworst voor iedereen klaar. 

Uiteindelijk dus een super geslaagde middag.
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Grol 100 jaar in de sociale media

TEKKELS
06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

* Michael van Praag liet in een tweet 

weten dat het een lange rit was geweest 

naar Groenlo, hij een uur in de file had 

gestaan. Blijkt dat hij zo van slag was dat 

hij moederziel alleen op de parkeerplaats 

van Den Elshof gesignaleerd werd. 

Gelukkig voor hem liep Ewald ‘Mus’ 

Eskes daar op dat moment. “Den linkerd 

had mien ne groten bak bie zich. Kwam 

hee de parkeerplaatste oprieden, stapten 

hee oet. Ik zeg, ‘ik denk dat u hier niet 

moet zijn maar op de camping.’  Van 

Praag: “Op de camping? Ik heb geen 

tent bij me.” Nadat Mus hem de weg 

had gewezen, vervolgde van Praag de 

weg naar Marveld Recreatie, alwaar hij 

verwacht werd voor de jubileumreceptie.

* Na afloop van de jubileumreceptie 

bij Marveld Recreatie werd door een 

aantal receptiegangers een afzakkertje 

genomen bij Cappie van Uem. Aldaar 

ook de vier Longa-bestuurders die nog 

enkele beugels tot zich namen. “Stuur 

de rekkening moar weer noar Huuskes,” 

aldus een Grol-lid, verwijzend naar de 

anekdote eerder op de avond waarin 

Longa-voorzitter Marcel Eekelder tijdens 

zijn toespraak nog heel even terug kwam 

op de bekentenis van Theo Huijskes, een 

week eerder in De Gelderlander, waarin 

Huijskes bekende dat hij 50 jaar geleden, 

ooit aan de vooravond van de derby 

Longa – Grol, geholpen had de doelpalen 

op het hoofdveld van Longa blauw te 

verven.  “Theo, dat heeft je dochter al 

verteld tijdens jouw afscheid, waar wij 

bij waren. We zijn toen daarna naar 

Cappie van Uem geweest. Daar hebben 

we toen een paar halve liters de man 

gedronken en de rekening naar jou laten 

sturen. Theo, die verf is dubbel en dwars 

betaald.”



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
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Bi’j God en in Grolle 
is alles meugelijk
Door: Pim Westervoorde

De Grol 100 jaar; ik kan het niet vaak genoeg 

zeggen, maar ook namens mij nog van 

harte gefeliciteerd! Onze Grol 100 jaar kon 

natuurlijk niet anders gevierd worden dan 

met een prachtige jubileumweek, want voor 

een feestje is elke Grollenaar gebrouwen. 

Maar naast feest was het ook ruimte voor 

herdenken. Naast dat er de dinsdag van de 

jubileumweek werd stilgestaan bij de leden, 

jong en oud, die onze club helaas heeft 

verloren, vond er op de afsluitende zondag 

een heuse jubileumviering in Sportcafé Den 

Elshof plaats. “Want feest vieren doe je pas 

nadat je stil hebt gestaan bij diegenen die er 

niet meer zijn”. 

  

‘Bi’j God en in Grolle is alles meugelijk’, dat 

bleek maar op de afsluitende zondag van de 

jubileumweek. In eerste instantie was het 

de bedoeling dat de jubileumviering op het 

hoofdveld plaats zou vinden, maar de weer-

goden zaten de organisatie van de viering niet 

mee. In plaats daarvan werd het Sportcafé 

zorgvuldig omgebouwd tot een kerk, een 

Sportkerk dus. Met leden op barkrukken aan 

de bar en het koor Vocales in de serre begon 

de viering met woorden van de voorzitter 

van de jubileumweek Theo Huijskes. Kort 
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daarna begon het dan echt. Het eerste woord was aan Dinand en Jens, gehuld 

in Grol-tricot, beide pupillen van de s.v. Grol. Zij bedankten onze club en de 

organisatie voor de fantastische leuke week, met voor hen het hoogtepunt; 

de zaterdag!  

Namens de Paulusparochie was Pastoor Herman de Jong aanwezig, terwijl 

Diny Vennebekken sprak namens de Hervormde Gemeente Groenlo. “Grol is 

meer dan alleen het spelletje op het voetbalveld”, gaven beide personen aan. 

“De verzuiling binnen ons land is voor het grootste deel alweer achterwege. 

Nee, de Grol is geen club meer die enkel Rooms-katholieke leden bevat. Jullie 

club is meer dan het spelletje op de zaterdag en zondag; het verbindt mensen 

en doet er alles aan om het beste uit jezelf en het team te halen. Vooral wan-

neer het tegen Longa ’30 speelt”, gaf pastoor de Jong aan en brak daarmee 

de sfeer. Even later was het zelfs nog tijd voor wat grappen en ontpopte de 

pastoor zich als een ware buutreedner. Maar die dat wil horen moet dan maar 

eens naar de kerk gaan. 

Wel was de pastoor gehuld in een groene stola, dat dan wel geen oranje is, 

maar nog steeds verwijst naar de clubkleuren van een andere Achterhoekse 

vereniging. Een blauwe stola hing echter niet in de kast, maar de kleur groen 

bleek de kleur van hoop. Waarmee misschien wel de hoop op een positieve 

opmars van onze vereniging bedoeld werd. Maar ja, alleen God kan het weten.

Na het voordragen van overwegingen, gedichten en swingende liederen 

mocht voorzitter van de s.v. Grol Hans Scheinck na een klein uur de jubile-

umweek afsluiten. “Deze jubileumweek liet maar weer eens zien hoe erg 

verbonden wij met elkaar zijn, dat bleek ook uit deze verbindende viering”. 

Met de woorden: “Het was leuk, het was mooi en het is goed zo!”, sloot 

Hans Scheinck de jubileumweek af. De viering werd, hoe kan het ook anders, 

afgesloten met het clublied van de s.v. Grol, die ook door Pastoor de Jong (nog 

steeds gehuld in het groen) werd meegezongen. 

Na de viering werd er aan de aanwezigen een brunch aangeboden en was het 

tijd voor een natje en een droogje, dat bij echte Grollenaren past. 

Grol 100 jaar in de sociale media

Nieuw redactielid

Ik, Okke Roorda, ben het nieuwe redactielid 

van het clubblad van de s.v. Grol. Ik ben 17 

jaar en voetbal in Grol 9 en de A3 en ben 

ook leider van JO13-4. 

Lijkt het jou 

nou ook leuk 

om stukjes 

te schrijven 

voor het clubblad, 

meld je dan 

zeker aan!

Ik werd een tijdje geleden gevraagd of ik bij 

het clubblad wilde.  Hier heb ik zeker ja op 

gezegd omdat ik het leuk vind om af en toe 

een stukje over de Grol te schrijven. Het is 

een zeer gezellige club mensen waar je goed 

mee kunt samenwerken. 

Het kost ook zeker niet te veel tijd, dus heb 

jij een beetje tijd over? Dan is dit misschien 

ook nog wel wat voor jou.
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En nu weer voetballen
s.v. Grol bestaat officieel 100 jaar en dat is in 

week 38 gevierd middels verschillende activi-

Column

teiten, de vereniging heeft geprobeerd om voor ieder lid in welke leeftijdscategorie dan ook een 

leuke activiteit te organiseren. Persoonlijk ben ik om uiteenlopende redenen slechts bij één van 

de activiteiten aanwezig geweest en dat was de feestavond in City Lido op vrijdagavond.  

Het einde van de jubileumweek voelde voor mij vreemd genoeg een beetje als de start van het 

voetbalseizoen, terwijl ieder team de bekerwedstrijden al lang en breed weer gespeeld heeft. De 

jubileumcommissie heeft ervoor gekozen om gedurende de jubileumweek geen wedstrijden te 

spelen. Persoonlijk vond ik dat een gemiste kans. De zondag is in de jubileumweek ingevuld met 

een herdenkingsdienst waar ongetwijfeld voldoende geïnteresseerden voor waren. Echter had ik 

graag gezien dat de eerste competitiewedstrijden gewoon doorgingen en dat de seniorenteams 

aansluitend een soort feestmiddag met muziek konden verwachten in het sportcafé. Het heeft mij 

gestoord dat er in een jubileumweek van een voetbalvereniging geen wedstrijd gespeeld is. 

Op donderdagavond vond de receptie plaats bij Marveld Recreatie. Hier waren de nodige promi-

nenten aanwezig, waaronder ook KNVB bondsvoorzitter Michael van Praag. Zelfbenoemd ‘luxe 

paard’ Van Praag hoopte op een gezellige avond na een lange autorit en een uur file. Volgens 

Raymond van Meenen, voormalig scheidsrechter en bekend gezicht op het jaarlijkse Marveld 

toernooi, werd het ongetwijfeld gezellig. Raymond van Meenen weet als geen ander hoe gezellig 

de feestjes bij s.v. Grol kunnen zijn na al die gezellige avondjes in het sportcafé tijdens het 

Marveld Toernooi. Op de foto’s zag ik dat een aantal op en top verenigingsmannen een KNVB 

onderscheiding ontvingen, een schitterende en terechte blijk van waardering. Overigens werden 

er dinsdag op de verjaardag van de club ook al de nodige zeer terechte waarderingen uitgedeeld 

aan mensen die dat meer dan verdienen bij s.v. Grol. 

Grol bestaat 100 jaar en een onderwerp dat de voorbije weken zeer regelmatig langskwam was 

de ingezette samenwerking met de andere Groenlose voetbalclub Grolse Boys. Uiteraard is het 

feit dat zowel de Grol als de Grolse Boys (70-jarig jubileum) dit jaar een mijlpaal vierden. Een 

mooi moment voor een in te zetten samenwerking, echter is anderzijds gaan voor de volgende 

100 jaar s.v. Grol een net zo mooie uitdaging. Het is in ieder geval mooi dat het eerste elftal van 

de Grolse Boys alvast heeft aangetoond dat een rood/blauw wedstrijdshirt bepaald niet tot de 

mogelijkheden behoort. Het koningsblauw inruilen voor zoiets lelijks is totaal bezopen. 

Tot mijn grote verbazing las ik eind augustus een artikel op de clubwebsite waarin stond dat 

oud-Grollenaar Lars Gierveld voornemens was een documentaire voor de publieke omroep te 

maken omtrent de mogelijk aankomende fusie. Het verbaast mij dat iemand die hier vandaan 

komt de illusie had dat er in Groenlo voldoende draagvlak was voor een documentaire die ook 

voor de rest van Nederland interessant is, dat is er in mijn ogen zeer zeker niet. Het feit dat Gier-

veld anderhalve week later op Twitter alweer een oproep deed naar andere mogelijk interessante 

verhalen die een documentaire verdienen doet mij vermoeden dat hij deze conclusie zelf ook 

heeft getrokken. 

De jubileumweek is voorbij en daarmee kan de focus weer op het allerbelangrijkste, en dat is 

natuurlijk het voetballen. Hopelijk wordt het seizoen waarin Grol haar 100e verjaardag vierde een 

succesvolle op alle vlakken. Een mooi moment om op de korte termijn naar uit te kijken is het 

feit dat de toplaag van het kunstgrasveld zeer binnenkort wordt vervangen, want de huidige staat 

van het kunstgras is erbarmelijk en gevaarlijk in mijn ogen. Verder hoop ik dat op de aanstaande 

algemene ledenvergadering, die dit jaar naar verluidt op een vrijdagavond plaatsvindt, iedereen 

die zijn of haar mening graag deelt hierbij aanwezig is, zodat de club ook daadwerkelijk deze 

meningen hoort. Op naar de volgende 100 jaar s.v. Grol! 

Ron Klein Gebbink
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