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SUPPORTERSCLUB SV GROL 
VIERT HAAR 40-JARIG BESTAAN

Op 1 september van dit jaar was 
het precies 40 jaar geleden dat de 
Supportersclub van de s.v. Grol werd 
opgericht. Dit heuglijke feit wordt 
gevierd op 29 december van dit jaar 
met als titel: “Met de Supporters-
club het Jubileumjaar in”. Een titel 
die vooruitblikt op de 100e verjaar-
dag van onze prachtige club, op 18 
september 2018. Door de jaren heen 
hebben vele mensen zich met ziel en 
zaligheid ingezet voor de Suppor-
tersclub. Ik spreek met een aantal 
fervent Grol-sympathisanten over 
hun periode.

De beginjaren
Rob Westervoorde was één van de ini-
tiatiefnemers van de oprichting. Hij be-
gint: “40 jaar geleden waren er enkele 
jonge fanatieke Grolsupporters van een 
jaar of 15, te weten Erik Schuurmans, 
Geert-Jan Stokkers, Henri Walterbos 
en ikzelf die geregeld de thuis- en 
uitwedstrijden van het vlaggenschip van 
de s.v. Grol bezochten. Het bezoek met 

de fiets aan het eerste team was voor 
ons destijds als vier jongens met een 
blauwwit hart geen probleem omdat 
we toch vaak in de regio speelden. Ik 
herinner me nog de barre fietstochten, 
waar we Grolsupporter Gerrit Wes-
sels met sjekkie op de lip, en wij met 
trommel en voetbaltas, tegen de wind 
in moesten duwen om tijdig voor het 
beginsignaal van de wedstrijd aanwezig 
te kunnen zijn. Wie van onze generatie 
herinnert zich niet zijn legendarische 
uitspraak: ‘He’j nog een köpken thee?’ 
Dat hij in 1981 werd uitgeroepen tot 
Supersupporter moet voor hem één 
van de hoogtepunten uit zijn leven zijn 
geweest, geweldig!”
“Het begin van de oprichting van de 
Supportersclub is ontstaan bij een 
bekerwedstrijd tussen Longa’30 en 
s.v. Grol. Na de wedstrijd, bij des-
tijds ‘Pondarosa’, kwamen we tot de 
overtuiging dat het wellicht leuker was 
om voortaan georganiseerd en ook bij 
grotere reisafstanden met een bus naar 
de uitwedstrijden te gaan. Enkelen van 

ons waren al jeugdleider en/of jeugd-
selectiespeler en wisten door de vele 
contacten binnen de vereniging precies 
bij welke mensen we aan moesten 
kloppen om iets voor elkaar te krijgen. 
Dat was de net een generatie oudere 
vriendengroep Tonnie ‘Fut’ Vaarwerk, 
Tonny Hartman, Gerry van Dongeren, 
Jos Lensink, Jos Nijland, etcetera. Zij 
waren toen al vrijwilligers bij de club 
en hadden hun sporen verdiend, door 
onder andere het opzetten van voetbal-
kampen. 

Het idee werd door deze heren voor-
gelegd aan het hoofdbestuur en werd 
hier als erg positief ontvangen. Er werd 
een vergadering belegd onder leiding 
van Theo Huijskes en de oprichting was 
een feit. Als jonge broekies waren Wally 
en ik bevoorrecht om als twee van de 
vier oprichters deel te mogen uitma-
ken tussen de ‘grote’ jongens aan de 
bestuurstafel.”

Theo Huijskes werd gebombardeerd 

tot de eerste voorzitter van de op 1 sep-
tember 1977 opgerichte Supportersclub. 
“Het eerste bestuur werd gevormd 
door mijn persoon (voorzitter), Gerry 
van Dongeren (secretaris), Jos Lensink 
(penningmeester), alsmede de leden 
Marus Flikweert, Tonny Hartman, 
Jos Nijland, Tonnie Vaarwerk, Henri 
Walterbos en Rob Westervoorde. In 
mijn periode als voorzitter van de Sup-
portersclub hebben wij diverse nieuwe 
initiatieven niet alleen ontplooid, maar 
ook ten uitvoer gebracht. Denk daarbij 
alleen al aan de verkiezingen ‘Voetballer 
van het jaar’ en ‘Super-supporter van 
het jaar’. In die tijd kende geen enkele 
amateur-voetbalvereniging in de gehele 
regio een supportersclub, laat staan 
dergelijke uitverkiezingen. Wanneer ik 
aan de Supportersclub in de beginjaren 
van haar bestaan denk, komen bij mij 
alleen maar mooie herinneringen naar 
boven. Eigenlijk ook heel voorspelbaar. 
Dit omdat de Supportersclub, en dat 
voor jong en oud, op de eerste plaats 
een gezellig onderdeel binnen de club 
vormde. Daarnaast waren de verhou-
dingen binnen het bestuur (ik heb het 
dan over mijn periode als voorzitter) bij-
zonder goed. Wat ik nooit zal vergeten 
is de huwelijksdag van Jos Nijland. Als 
collega-bestuursleden hoorden wij met 
onze partners de gehele dag bij de brui-
loft. Maar wat het bruidspaar op die 
dag niet meekreeg, was onze stunt om 
de slaapkamer van hun woning aan de 
Heemskerkstraat (waar men vandaag 
de dag nog steeds woont) helemaal te 
vullen met opgeblazen, kleurrijke bal-
lonnen. Een prachtige stunt!” 

Het heden
Hennie Schovers is inmiddels aan zijn 
35e jaar Supportersclub bezig. In zijn 
beginjaren hielp hij bij de vele activitei-
ten en na het stoppen van Roy Reinders 
heeft hij al een flink aantal jaren het 
secretariaat op zich genomen. “We 
bestaan heden ten dage uit ongeveer 
460 leden. Het ledental is, mede door 
de economische crisis en andere on-
voorziene oorzaken, wat teruggelopen. 
Maar we zijn al jaren een financieel 
gezonde club. In de loop der jaren 
hebben we uit onze inkomsten zaken 
als de kiepwagen (woensdagclub), vlag-
genmasten, een geluidsinstallatie en re-
clameborden kunnen aanbieden. En het 
mooie is dat sinds de oprichting in 1977 
de contributie nog altijd hetzelfde is, de 
jeugd € 8,17 en de senioren € 13,61. 
Op dit moment bestaat de Suppor-

tersclub uit Rob Porskamp (voorzitter), 
Rudi Porskamp (penningmeester), 
ikzelf (secretaris) en de actieve leden 
Susan Hoffman, Bennie ter Bogt, Bas 
Niewhoff en Patrick Pos. Iedereen 
heeft zo zijn eigen taken. Mijn taak is 
bijvoorbeeld het samenstellen van het 
programmablaadje bij de thuiswedstrij-
den (het verzamelen van de gegevens 
van Grol en de tegenstanders) en ik be-
geleid bij thuiswedstrijden het team van 
de week. Verder doe ik mijn secretaris-
werkzaamheden als het uitschijven van 
de bijeenkomsten en het schrijven van 
de verslagen van de vergaderingen.” 

Ik kom erachter dat de Supportersclub 
heel veel doet voor onze vereniging en 
onze leden. Hennie vertelt er enthousi-
ast over: “Onze standaard bezigheden 
bestaan veelal uit ondersteunende 
verenigingsgerichte activiteiten. Zo is er 
bijvoorbeeld bij iedere thuiswedstrijd 
van Grol 1 het programmablaadje, de 
verloting en sinds een viertal jaren ook 
het Team van de Week dat in samen-
werking met het jeugdbestuur wordt 
georganiseerd. Eveneens streven wij 
ernaar om ieder jaar, voor de jeugd 
en seniorenleden van onze club, een 
profwedstrijd te bezoeken. Ook niet-
leden zijn natuurlijk bijzonder welkom, 
uiteraard tegen een kleine vergoeding. 
De Bingo voor de jeugd, de Super Elf, 
de verkiezingsrondes Voetballer van het 
Jaar, Super Supporter(ster), Team van 
het Jaar en sinds twee seizoenen de 
Voetballer van het Jaar bij de recreanten 
zijn ook een greep uit onze activitei-
ten. Op de Afsluiting van het Seizoen 
worden alle winnaars bekend gemaakt, 
nadat het Gerrit Westerhof Huistoer-
nooi is afgesloten. De Penaltybokaal 
en het Team van het Jaar zijn ook vaste 
onderdelen van deze dag.”

De Jubileumavond
Op 29 december a.s. organiseert de 
Supportersclub “Met de Supportersclub 
het jubileum jaar in!” Rob Porskamp, de 

huidige voorzitter, doet alvast een boek-
je open. “Het belooft een mooie avond 
te worden. In het Sportcafé wordt een 
heuse muziekbingo gehouden onder 
de bezielende leiding van oud Groltrai-
ner Kevin Vos en zijn kompaan Jeroen 
Kettering. De avond start om 20.30 uur 
en de entree plus bingokaart is voor 
leden van de Supportersclub gratis. 
Niet-leden betalen vijf euro inclusief 
bingokaart. Deelnemers moeten zich 
wel voor deze topavond aanmelden. Dit 
kun je doen door een email te sturen 
naar Bas Niewhoff, basniewhoff@
hotmail.com. We hopen natuurlijk op 
een grote opkomst. Wie wil er nou niet 
bij zijn: een supergezellige avond met 
livemuziek en prachtige prijzen die je 
beslist niet mag missen!” 

De anekdotes
In 40 jaar tijd is er natuurlijk veel 
gebeurd. Momenten die je altijd bij 
blijven. Hierbij een kleine greep uit 
een breed scala aan herinneringen. Jos 
Lensink was sinds de oprichting pen-
ningmeester van de Supportersclub. 
“Deze functie heb ik ongeveer 13 jaar 
vervuld. Daarna heb ik nog jarenlang 
hand- en spandiensten verricht voor 
de Supportersclub en de Grol in het 
algemeen. Eén herinnering is me nog 
altijd bijgebleven. Het was op een 
avond na de vergadering en ik zat aan 
de hoek van de bar met Theo Nahuis 
wat te keuvelen. Theo was jarenlang 
de penningmeester van de s.v. Grol 
en kwam nog regelmatig een borreltje 
drinken. Ik vond het leuk om Theo wat 
te stangen en na wat wijze lessen van 
hem, vertelde ik dat ik in het kasboek 
van de Supportersclub een klein schrijf-
foutje had gemaakt, maar dat ik dit had 
doorgekrast en op een nieuwe regel 
had hersteld. Wat er toen gebeurde... 
Theo verslikte zich in zijn bier, begon te 
hoesten en liep paars aan. Tot overmaat 
van ramp, stootte hij zijn borrelglas 
ook nog om. Na ongeveer vijf minuten 
van hoesten en proesten, stak hij zijn 

“H
e’
j 
no

g 
ee

n 
kö

pk
en

 t
he

e?
”

“S
up

po
rt

er
sc
lu

b 
is
 o
nt

st
aa

n 
bi

j 
ee

n 
be

ke
rw

ed
st
ri

jd
 t

us
se
n 

Lo
ng

a’
30

 e
n 

s.v
. 
Gr

ol.
”

Vlnr: Theo Huijskes, Gerrit Westerhof, Adrie Wittenbernds, Martien Overkemping en Rob Porskamp

Bestuur Supportersclub s.v. Grol 2017






































