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s.v. Grol is trots op haar status binnen de Groenlose gemeenschap en het Achterhoekse voetballandschap. 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 drankje 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 indrukwekkend. Stilstaan bij al die overleden leden, van zeer jong soms tot zeer oud. Indrukwekkend om de verlichte route te lopen om de kleedkamers heen, langs potjes met waxinelichtjes, 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 competitieprogramma 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 houden 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.

37 Licht aan!

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’.
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in de economische richting.”

Het tweede jaar heb ik me erg goed

“Ik voetbal nu in Grol 1 en mijn favoriete

ontwikkeld. Ik werd steeds sterker en

positie is op het middenveld. Mijn sterke

begon steeds beter te ballen. Die lijn heb ik

punten zijn (volgens Tycho en Nick) mijn

doorgetrokken toen ik in de JO17-1 speelde.

overzicht, kappen en draaien, versnellen om

De trainers die ik toen had waren één jaar

vervolgens iemand met een steekpass vrij te

Rik Gockel en één jaar wederom Max de

spelen. Ik ben een technische speler en ik

Vries senior (mentaal veel van opgestoken).

moet het niet hebben van mijn fysiek. De bal

En het eerste jaar JO19 was Bjorn Koldewey

het werk laten doen zeg maar.”

trainer. En nu dus Sander Hoopman.”

“De weg hier naar toe ging met de nodige

Nick

hobbels. Ik kreeg in de JO15 een kleine

“Zoals ik al zei werd ik pas keeper in het

terugslag en werd terug gezet van JO15-1

selectieteam JO13-1. Mijn trainer was toen

naar JO15-2. Hier kwam de spelvreugde

Max de Vries Senior. Ik heb van hem veel

weer terug en als beloning werd ik weer

geleerd op het mentale vlak. Hij wist telkens

geselecteerd voor JO17-1 en daarna ook voor

weer mijn gevoelige snaar te raken. Ik werd

JO19-1. In het tweede jaar JO19-1 heb ik al

steeds fanatieker en beter. Ik ben toen erg

een aantal wedstrijden mee gespeeld met

gegroeid als keeper. In de JO15-1 werd Max

Grol 2 en later ook nog met Grol 1.”

de Vries junior twee jaar mijn trainer. Hij
was zelf keeper dus hij kon mij de nodige

TRAINERS

tips geven. Dat was ideaal voor mij. Op dat
moment kreeg ik ook al keeperstraining van

TALENTVOLLE JEUGDSPELERS
KLOPPEN OP DE DEUR

Tycho

Tjiko Wolberink. Hij is zelf ook erg fanatiek

“In de JO11 had ik Bert Roeterdink en

en hij maakt van mij een nog completere

Wouter Pillen als trainers. Ik heb van beide

keeper.

veel geleerd en dankzij hen speel ik nu

In de JO17 kreeg ik te maken met Sander

linksbuiten. In de JO13-1 kreeg ik Max de

van Beckhoven. Met hem heb ik veel

Vries senior twee jaar als trainer. Het eerste

gesproken en uiteindelijk besloten de

jaar in de JO15-1 onder leiding van Max de

overstap te maken naar de senioren. Hij gaf

Vries Junior was geen succes. Ik brak mijn

me het vertrouwen dat ik deze stap wel aan

onderarm twee keer en lag er een heel

kon. En tot op heden heb ik nog geen spijt

seizoen uit.

van deze toch wel grote overstap.”

dus direct van JO17 naar de senioren gegaan.
Door: Ronald Buesink

Tycho Riteco

Nick oude Luttikhuis

Het is donderdagavond 22 november 2018.

“Ik ben geboren en woonachtig in Groenlo.

“Ook geboren en woonachtig in Groenlo. Ik

mijn debuut gemaakt in de competitie bij

De training van ons eerste team is zojuist

Bij de Grol heb ik van de jongste jeugd

ben 17 jaar jong en ik ga naar het MBO in

Grol 1 tegen PAX. Mijn sterke punten zijn

beëindigd en ik heb het genoegen om

alle selectieteams doorlopen en sinds kort

Zwolle. Ik zit in nu in het tweede leerjaar.

(volgens Tycho en Myron) 1 tegen 1 situaties,

een drietal zeer getalenteerde spelers te

dus speler van onze hoofdmacht. Ik ben

Hier volg ik de opleiding middenkader

sterke reflexen op de doellijn en mijn

mogen interviewen. Spelers uit onze eigen

18 jaar jong en mijn favoriete positie is

functionaris infratechniek op het Deltion

coaching/bravoure. Mijn verbeterpunten

Groljeugd die in de f-pups begonnen zijn

linksbuiten. Ik ben vervroegd over gegaan

College. Als ik hier klaar mee ben wil ik ook

zijn mijn uittrap en hoge ballen in het

en nu dus al deel uit maken van Grol 1. Dat

naar de senioren waardoor ik maar 1 jaar in

nog graag naar het HBO.”

zestienmetergebied.”

is waar de Grol naar toe wil. Met de eigen

de JO19 heb gespeeld. Mijn sterke punten

“Op dit moment ben ik keeper van Grol 2

jeugd zo hoog mogelijk spelen. Zij moeten

(volgens Myron en Nick) zijn mijn snelheid,

en af en toe ben ik reserve keeper bij het

een voorbeeldfunctie zijn voor de lichting

passeervermogen en mijn voorzet.”

eerste. In de JO11 werd ik keeper en in de

jeugdspelers die er nog aan zit te komen.

“Op dit moment ga ik in Doetinchem naar

JO13-1 werd ik voor het eerst keeper in een

“Net als mijn voorgangers ben ik ook

Wie zijn deze drie hoopgevende spelers? Ik

school om het vak junior accountmanager te

selectieteam. De concurrentiestrijd was erg

geboren en woonachtig in Groenlo. Ik ben 19

heb het in willekeurige volgorde over Tycho

leren. Ik zit nu in het derde leerjaar en hierna

groot met Jan Arink en Jesper Frank. Daarna

jaar en ik zit nu in mijn examenjaar van de

Riteco, Nick Oude Luttikhuis en Myron

wil ik nog graag het HBO gaan doen. Om

heb ik tot en met de JO17 in de selectieteams

HAVO. Volgend schooljaar wil ik graag naar

Baten. Tijd voor nadere introductie.

daarna aan het werk te gaan.”

gekeept. Ik heb de JO19 overgeslagen en ben

het HBO om waarschijnlijk iets te gaan doen

En door een blessure van Wessel Baarslag
heb ik inmiddels ook al verdienstelijk
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Myron Baten

Tycho Riteco
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Myron

Het meetrainen met de senioren is erg

Alle drie zijn ze goed opgevangen door de

“Het begint een beetje eentonig te worden.

belangrijk. Daar leer je erg veel van. In het

groep. Om als jeugdspeler bij de senioren

Maar de naam de Vries wordt weer

begin is het best lastig om te coachen tegen

aan te sluiten is in het begin best moeilijk. Je

herhaald. Ook ik had In JO13-1 Max de Vries

gasten die al jaren lang in het eerste spelen,

hebt dan steun nodig van teamgenoten. De

senior twee jaar als trainer en vervolgens

maar als je ze eenmaal beter leert kennen

één kan dat beter dan een ander. De trainer,

in de JO15-1 één jaar Max de Vries junior.

gaat dat automatisch. De laatste seizoenen

Mart Willemsen, Mart Zieverink en Michel

Ik werd toen in het tweede jaar terug gezet

bij de junioren hadden we een erg sterk

Kamphuis zijn personen die daarin een

naar JO15-2. Dat was ook wel terecht. Ik zat

team, we werden drie keer achter elkaar

voortrekkersrol vervullen. En door trainingen

niet lekker in mijn vel. Ik had geen plezier

kampioen. Maar als keeper kon ik niet vaak

en wedstrijden met elkaar te spelen leer je

meer in het spelletje. Ik kwam te laat op de

genoeg belangrijk zijn. Ik kreeg in heel veel

ze natuurlijk steeds beter kennen en voel je

training en ik was niet meer gemotiveerd.

wedstrijden niet veel te doen. En ik wil het

je steeds beter thuis.

Ik was en misschien af en toe nu nog wel

liefst punten pakken voor het team.”

een beetje een dromerige jongen. In de

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

JO15-2 ben ik voetballen weer leuk gaan

Myron

ZATERDAGAVOND

vinden en begon ik steeds beter te spelen

“Omdat ik fysiek niet erg sterk ben was het

Ja, daar liggen ze alle drie wel op één lijn.

en belangrijk te worden voor het team. De

begin bij de senioren best zwaar. Ik had

Dat is natuurlijk een leuke avond om met

stap terug heeft me achteraf misschien wel

ook het voordeel dat ik in mijn tweede jaar

je vrienden te gaan stappen. Maar je weet

wakker gemaakt. Max de Vries senior, toen

JO19-1 al veel meetrainde en voetbalde bij

ook dat het dan vaak laat wordt. Uitgaan

Beltrumsestraat 40,

trainer van JO17-1 haalde mij er weer bij en

zowel Grol 1 als Grol 2. Ik merk nu dat het

en volgende ochtend op het veld weer

7141 AM

sindsdien gaat het lekker met me. Na twee

verdedigende aspect voor mij lastiger is.

presteren is niet de ideale combi. Dus ze

JO17 heb ik nog twee jaar in JO19 gespeeld.

Vooral in de duels. Kopduels zijn door mijn

proberen daar zoveel mogelijk rekening mee

De trainers waren Max de Vries senior in

geringe lengte niet voor mij te winnen. Ik

te houden. Ook al is dat niet altijd makkelijk.

het eerste seizoen en Bjorn Koldewey in

kan de tegenstander hooguit een beetje

Voetbal is een teamsport en ten opzichte van

het tweede seizoen. En nu dus Grol 1 onder

uit balans brengen. Ik speel dan ook liefst

je teamgenoten kun je het niet maken om ze

Sander Hoopman.”

aanvallend waarbij we veel in balbezit zijn.

in de steek te laten. Dan drinken ze liever na

Daar ligt ook mijn kracht.”

de wedstrijd een biertje op de overwinning.

Groenlo

Albert Heijn
Wallerbosch

DE STAP VAN JUNIOR
NAAR SENIOR
Tycho

WANNEER U UW
PASSIE MET ONS
DEELT...

“Ik moet zeggen dat het me niet tegenviel.
Ik ben geleidelijk aan gebracht naar de
senioren. Eind van de vorige competitie
heb ik al speelminuten gemaakt en vorig
seizoen ook al vaak met de eerste selectie
meegetraind. Ik wist dus al wat ik kon
verwachten. Natuurlijk is het allemaal veel
fysieker en sneller, maar daar wen je snel
aan. En het is allemaal net iets tactischer.
De organisatie bij de tegenstanders, mede
door ervaring, staat beter. Je moet echt je
momenten uitkiezen om je actie te kunnen
maken.”

...ONTDEKKEN
WIJ INSPIRERENDE
MOGELIJKHEDEN

Nick
“Zoals Tycho het verwoord, daar kan ik mij
in vinden. Ik heb dezelfde weg bewandeld.
Toen ik 15 was trainde ik al mee met het
eerste. Toen kwamen de kanonskogels van
Johan Houben al op me af. Het wordt dan
echt mannenvoetbal. Met meer kracht en
hardere duels. Dat merk je als keeper met

Myron Baten

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

name bij corners en duels in het doelgebied.
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ECHTE VOETBALDIEREN

WEETJES

Tycho: “het mooiste vind ik om zelf te

• We spelen alle drie het liefst op kunstgras.

wedstrijd. Dat kunnen we zeer waarderen.
Het stimuleert ons. We hebben zin in de

voetballen. Het is niet zo dat ik elke dag op

We kennen eigenlijk niet anders, omdat

tv voetbal kijk. Dan zoek ik mijn wedstrijden

we bijna nooit op natuurgras hebben

wel uit. Maar Nederlands elftal, Champions

gespeeld. Een nieuwe kunstgrasmat is dus

League (PSV) vind ik wel leuk om samen

zeer welkom.

Zoekt u iets:

... cr ea tie fs ...
... ge ze lli gs ...
... le uk s ...
... of gewoon ff iets an de rs ?
e maar net ff een
Vo or een leuke, gezellig
atering ne em
andere kookworkshop/c
.
contact op met ff anders

De top kunnen
bereiken

door klein te
beginnen.

Ronald Gerritsen | Bevrijdingslaan 23 | 7141 ZX Groenlo
0544 - 840623 | 06 - 51314790

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

www.rabobank.nl/noa
Growing a better world together

ons de tijd maar ze mogen ons t.z.t. altijd

absoluut de ambitie om zo hoog mogelijk te

vinden we het belangrijk dat het blauw/

keepen. Het liefst bij de Grol. Daarnaast kijk

wit blijft en dat de Grol niet al te veel

en volg ik alle Europese competities.”

concessies moet doen. Daarvoor is de Grol

Ik heb bovengenoemde gasten leren

Myron: “ook voor mij is voetbal alles. Ik volg

een te grote vereniging. Maar alle spelers

kennen als echte Grolmensen die het

ook alle competities en kijk bijna elke dag

en overige leden van de Boys zijn van

liefst op een zo hoog mogelijk niveau

voetbal.”

harte welkom bij de Grol. Dat zouden we

willen spelen met Grol 1. Ze denken dat

alleen maar toejuichen.

dat de komende jaren mogelijk moet

vragen.

zijn. Zeker gezien de vele jonge talenten
• Dat we het prachtig hebben gevonden om

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
Rabobank sporten waar iedereen graag naar kijkt,
maar ook sporten die iedereen kan beoefenen.

• We willen in de toekomst ook als
betekenen. Op dit moment ontbreekt

• Wat betreft het samengaan met de Boys

HOBBY’S
Rabobank. Sponsor van SV Grol

bekend) met hopelijk veel publiek.

vrijwilliger wat voor de vereniging

met vrienden te kijken.”
Nick: “voor mij is voetbal alles. Ik heb ook

wedstrijd tegen VIOS (resultaat inmiddels

die er nog aan zitten te komen. Een

Ook hierin zijn ze vrij eensgezind. Gamen en

een aantal jaren als speler mee te hebben

vereniging als Grol moet minimaal en

met vrienden lekker chillen.

mogen doen aan het Marveldtoernooi.

structureel in het linker rijtje van een
tweede klasse kunnen spelen.

• Dat we het Grolpubliek erg waarderen.
We hebben allen het idee dat er weer

Aan jullie de taak om dat te
bewerkstelligen.

meer publiek aanwezig is en we worden
positief toegesproken tijdens en na de

Mannen veel succes.

Nick oude Luttikhuis
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STERK IN UW MERK

altijd goed
in vorm!

“Op de fiets noar Grolle”
Door: Rik Gockel

we dieper in op die bijzondere beleving
van de supporters van Vios. Waarom

Honderden Beltrummers zetten afgelopen

maakt Grol zoveel extra krachten los?

juni direct een kruis in hun agenda

Voor het eerst sinds achttien jaar staat

achter het weekend van zaterdag 8 en

Grol tegen Vios weer op de rol. In de

zondag 9 december. De KNVB heeft

kantine van Grol druppelen vanaf een uur

dan de indeling en het wedstrijdschema

of zes verschillende groepjes uit Beltrum

van de 3e klasse C bekend gemaakt.

binnen. Luc Nijhuis (29 jaar) en Nicolai

Voor Vios Beltrum is dat de wedstrijd

Huls (24 jaar) weten wat er leeft onder

van het jaar. Spelen op sportpark Den

de aanhangers van Vios. Ze voetballen

Elshof in competitieverband tegen Grol is

allebei in een lager elftal en zijn actief

belangrijker dan kampioen worden. Dat

als jeugdleider. Luc werkt bij Hofstede

heeft te maken met trots, dat heeft te

Tweewielers in Groenlo. Nicolai studeert

maken met groot tegen klein en dat heeft

commerciële economie en is bijna

te maken met stad tegen platteland. Op

klaar. Ze zijn één van de gangmakers

vrijdag 7 december kopt De Gelderlander

van de grote supportersschare die nog

in de regionale sportkatern ‘De stad tegen

grotendeels onderweg is en het vuur

de boertjes’ en blikt vooruit op de derby

in Groenlo moet doen oplaaien. Twee

Grol – Vios Beltrum. In dat artikel staat

goedgebekte jongens die wat kunnen

terecht dat de derby in Beltrum veel meer

vertellen over het DNA van de supporter

leeft dan in Groenlo. In dit verhaal gaan

uit Beltrum.

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

ideemedia.nl

50 jaar
�uis in keukens

Anholtseweg 26, Dinxperlo (NL)
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reclame- en internetbureau

T 0315 654144 info@wansingkeukens.nl

www.wansingkeukens.nl

Wat maakt het dat jullie met zoveel trots
op de fiets springen naar Groenlo om het
eerste elftal zo massaal te ondersteunen?
Luc: “Als jongetje van zeven werd mij thuis al
geleerd dat winnen van Grol een heel groot
goed was. Je kreeg dan patat van de ouders.
Je wint als dorpsclub van ‘de stad’. Dat
betekent veel; dat word je wel ingepeperd.
Altijd maar opboksen tegen die grote club
met die grote mond. Dan creëer je vanzelf
dat gevoel dat winnen van Grol het hoogst
haalbare is. Dat motiveert ons enorm en

Makelaars - Taxateurs
Verzekeringen - Pensioenen
Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

daarom zijn we er trots op dat we vandaag
tegen Grol spelen. Van onze lagere elftallen,
het 2e t/m het 9e, komen ze bijna allemaal

Luc en Nicolai sam met Michel Hoffman

hierheen. Op de fiets met 200 man door
regen en wind. Dat is Vios Beltrum.
ook minder. Onze spelers gaan strijd leveren.

Hoe kijken jullie tegen Grol aan en wat

Nicolai: “Vios heeft niets te verliezen. We zijn

Reken daar maar op. En wij zorgen zo voor

vinden jullie hoe Grol zich presenteert in

kleiner en Grol is aan haar stand verplicht te

wat vuurwerk langs de lijn. Ja, dat vinden we

de aanloop naar deze wedstrijd?

winnen. Daarom leeft de wedstrijd bij Grol

mooi. We vernielen niks hoor!”

Luc: “Grol heeft alles uitstekend voor
elkaar. Een mooie accommodatie en een
schitterende kantine. Maar we spelen nu
allebei in de derde klasse terwijl er vijf jaar

Wilfried Hoitink
(alias “Prutje Peter”)

geleden nog drie niveaus tussen zaten. De
laatste jaren keek Grol toch op Vios neer.
Die arrogantie hoort bij Grol en Groenlo.

Prutje Peter is in de oostelijke Achterhoek een

Dat is ook het leuke eraan. Anders heb je

opvallende verschijning. Hij is al jarenlang

ook geen voedingsbodem voor de rivaliteit.

materiaalman bij het eerste van Vios en

Vanochtend sprak ik Michel Hoffman nog bij

iedere week fluit hij zijn wedstrijdje. In
en rondom Enschede is hij een cultfiguur.
Wilfried mist nagenoeg geen thuis -en
uitwedstrijd van FC Twente. Direct na afloop
van De Graafschap – FC Twente in 2007
komt hij het veld op om de spelers van

eerste selectie van Grol toe te spreken.

Twente, die de meegereisde fans bedanken

In de rust van de wedstrijd gaat Prutje niet

voor hun steun, een handje te schudden. Hij

mee de kleedkamer in. Hij komt nog wat

maakt vuistgebaren naar het uit-vak voordat

bij van de uitwedstrijd die Twente een dag

hij door suppoosten met zachte hand van

eerder speelt in Volendam. “Ik was pas rond

het veld wordt verwijderd. De markante

1.00 uur thuis. En vanochtend weer vroeg.”

Prutje draagt een grijs T-shirt met de tekst

Prutje vertelt dat de spelers van Vios de

‘Beltrum’ erop. De voormalig zendpiraat

hele week al bezig zijn met deze wedstrijd.

(daaraan dankt hij zijn bijnaam) ontloopt een

“Donderdag met de laatste training zat er

stadionverbod. Iets wat tot hilariteit leidt bij

veel spanning op. Zelf ben ik rustig. Mooi

de leden van de harde kern van Vak P.

ook dat alle jongens vanmiddag de fiets al
naar Groenlo hebben gebracht. Die blijven

www.johnligtenberg.nl

Legendarisch is ook zijn optreden als

hier wel hangen en gaan de stad nog in.

Sinterklaas in Groenlo. Met een gammel

Zelf word ik aan het einde van de avond

bootje over de gracht bereikt hij met kunst en

opgehaald door de vrouw van de leider.

vliegwerk de wal om daarna bij City Lido de

Anders gaat ’t na al die bokbiertjes mis.”
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Grol – Vios Beltrum 3-3 (2-1)
Opstelling Grol: W. Baarslag, D. Emaus, R.
Landewers, M. Willemsen, B. te Braake,
L. Berentsen, W. Rexwinkel, R. Bruins, M.
Zieverink, E. De Sousa Cavalcante, T. Riteco
Opstelling Vios: L. Kroeze, R. Maarse, S.
Haarlink, B. Leemreize, T. te Woerd, A.
te Bogt, I. Groot Zevert, W. Helmers, J.
Wiegerinck, B. Groot Kormelink, F. Helmers

Tankstations

• Scherpe prijzen
• Moderne wasstraat
• Ruime shop

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

Scoreverloop: Wouter Rexwinkel 1-0 en
2-0, Freek Helmers 2-1 (penalty), Bob Groot
Kormelink 2-2, Bjorn te Braake 2-3 (eigen

Duurzaam op Groengas

doelpunt) en Mart Zieverink 3-3.
de A-jeugd en dan gaat het ook direct over

hun ploeg steunen, hoe de wedstrijd ook

‘de wedstrijd’. En over die keer dat ze met

verloopt en hoe slecht het weer ook wordt.

Rode kaart: B. Leemreize (Vios), 72e minuut

Een enerverende wedstrijd

Weersomstandigheden: guur

zaterdagavond wordt gespeeld. In de krant

Op de tribune zitten vooral supporters uit

Toeschouwers: 1000

hebben we gelezen dat daar binnen Grol

Beltrum van de oude garde. Ook een aantal

verschillende meningen over zijn. Dan lijkt het

van de “Ondergrondse”. Dat zijn vrijwilligers

alsof er binnen Grol mensen zijn die denken

die zich bezig houden met het beheren

op van een harde knal en vervolgens een

‘het is Vios maar…’. Dat prikkelt ons alleen

en onderhouden van de accommodatie

hele serie vuurpijlen. Willie gekscherend:

maar en door alle aandacht in de pers krijgt

en velden. Eén van hen is Willie Ribbers

“Dat is de nieuwe generatie BAF (Beltrumse

de wedstrijd vanzelf meer status.”

(72 jaar). In augustus van dit jaar haalt hij

Armee Fraktion, refererend aan een groep

nog het 8uur-journaal. Hij zorgt ondanks

muitende Beltrummers die eind jaren ’70

Luc en Nicolai zoeken hun bondgenoten op.

de Afrikaanse droogte voor groene velden

voor veel onrust zorgde in het Groenlose

Over tien minuten begint de wedstrijd. In

in Beltrum, omdat hij dag en nacht aan

uitgaansleven). Willie begrijpt niet waarom

kleine groepjes trekken ze naar de overkant

het sproeien is. Vios kan op een strak veld

Ruud Westhoff niet speelt en vraagt zich

van het veld. Daar kruipen ze met regenjacks

beginnen aan het nieuwe seizoen.

af of Jurgen Wiegerinck zich vandaag kan

en paraplu’s dicht tegen elkaar aan. Ze hebben

Willie is de held.

onderscheiden. Hij heeft z’n hoop daar wel

een groot saamhorigheidsgevoel. En ze gaan

We schrikken bij de opkomst van de spelers

een beetje op gevestigd. Het doet Willie

Verkoop van alle
Mobil en Argos Smeermiddelen

een platte wagen door Beltrum zijn gegaan.
Dat zijn we nog niet vergeten.”
Nicolai: “Ik ben blij dat de wedstrijd op
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Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

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

deugd dat het in de 45e minuut door een
dubieuze penalty toch nog 2-1 wordt. In de
rust praten de Beltrummers over van alles
en nog wat: de uitslagen in de Bundesliga,
het binnen een half uur uitverkochte concert
van Normaal, wat ze gegeten hebben en dat
er in de tweede helft nog meer strijd moet
worden geleverd. Maar bovenal hebben ze
vertrouwen in de ploeg, laten ze niemand

Gietvloeren

Sportvloeren

vallen en zeggen ze tegen iedereen die het
wil horen dat het nog lang niet gedaan is.
Deze laatste woorden hebben een profetisch
karakter. De tweede helft is geen minuut

PVC vloeren

Tennisvloeren

saai. En wat opvalt is hoe eensgezind de
supporters van Vios achter hun ploeg staan.
Jong en oud. Het grimmige juichen bij

Tapijt

Laminaat

INFO@VLOERENGROENLO.NL
WWW.VLOERENGROENLO.NL

de beide Beltrumse treffers verraadt dat

Luc en Nicolai zijn tevreden met de 3-3

En reken erop dat dan de drie punten in

verliezen van Grol toch pijnlijk moet zijn.

einduitslag. Beiden valt het op dat bij Grol

Beltrum blijven!” Luc: “Hoffman kwam net

Onsportief is het zeker niet; de gezonde

de wedstrijd minder leefde en dat vooral de

naar me toe en hij zei dat hij me bijna had

rivaliteit heerst. Grol laat het over zich

Vios-mensen zich lieten horen. Nicolai: “Dat

kunnen feliciteren. Dat vind ik mooi.

heen komen en is blij dat vlak voor tijd de

is jammer. In april is de return en dan gaan

We zijn hier nog lang niet weg!”

gelijkmaker valt.

we een mooie sfeeractie voorbereiden.

Drie jubilarissen gehuldigd tijdens ALV
Op vrijdag 12 oktober tijdens de
Algemene Leden Vergadering zijn drie
jubilarissen gehuldigd vanwege hun 50 jaar
lidmaatschap; Ronald Reijrink, Jos Nijland
en Tom Rooks. Alle drie waren of zijn ze ook
nog eens behoorlijk actief voor de club. Ze
werden door voorzitter Hans Scheinck in het
zonnetje gezet met een mooie toespraak.
Als blijk van waardering kregen de heren de
Gouden Grolspeld opgespeld.
Een vierde jubilaris voor de Gouden
Grolspeld was Bert Franssen. Hij was

Tom Rooks

Ronald Reijrink

Jos Nijland

Bert Franssen

verhinderd, maar kreeg de speld tijdens de
Fancy Fair van de VSVG uitgereikt.

Beltrumsestraat 13, 7141 AJ Groenlo T 0544 – 46 12 23
info@weeninkbloemsierkunst.nl
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De term ‘Walking Voetbal’ dekt de lading niet
Elke donderdagmiddag, kom erbij!

Autobedrijf DAGO
Onze mensen maken het persoonlijk!

Autobedrijf DAGO

Op de foto vlnr Herman Spiekker, Paul Hendriksen, Hemmie Oolthuis, Theo Surstedt, Wim Nieuwenhuis en Hein Freijer.
Niet aanwezig waren Hans van Halm, Gert te Lintum, Hennie Gerritsen, Benno Winkelhuis en Jos Penterman.

Onze mensen maken het persoonlijk!

Door: Kyra Broshuis

bal aangeraakt. “Via mijn kameraad Herman

dan wordt het lastig. Wanneer wij meerdere

ben ik hier bijgekomen. Ik wist eerst niet of

nieuwe spelers zouden hebben, dan is dit

Op de donderdagmiddag is het rustig op

het iets voor mij zou zijn maar ik ben een

beter op te vangen en kun je wat makkelijker

sportpark Den Elshof. Behalve links op het

keer met Herman mee geweest. Sindsdien

afzeggen bij bijzonder gelegenheden”, legt

hoofdveld, daar spelen mannen van ‘een

ben ik eraan verknocht, als het even kan,

de groep uit.

zekere leeftijd’ met zichtbaar plezier een

ben ik erbij. Ik vind het schitterend!”, vertelt

potje voetbal. Op een klein veld met twee

Hendriksen.

Gezellige derde helft

Nieuwe spelers
zijn van harte welkom

En meedoen met Walking Voetbal is veel

goals. De KNVB beschrijft Walking Voetbal
als volgt: In wandeltempo wordt op een
kwart veld gespeeld. Er mag tijdens een

meer dan alleen even een partijtje spelen,
zo verzekeren ze. “Ook het sociale aspect

partijtje niet worden gerend. Er mogen geen
slidings worden gemaakt en de bal mag niet

Het zijn ook niet uitsluitend mannen met

vinden we ontzettend belangrijk. De derde

boven heuphoogte komen.

’een voetbalverleden’ bij de s.v. Grol.

helft inderdaad. We bespreken hier na

Hemmie en Hein hebben in de jaren

de training van alles, uiteraard onder het

zeventig meerdere seizoenen samen in

genot van een (vaak alcoholvrij) biertje. We

Eigen spelregels

het 1e elftal gespeeld en later in Grol 11.

worden altijd met open armen ontvangen

Toch rennen de mannen regelmatig tijdens

Daarnaast zijn beiden diverse jaren actief

door de familie Porskamp en we mogen van

het potje. “Wij hebben zo onze eigen

geweest binnen het hoofdbestuur van de

alle faciliteiten van het sportpark gebruik

spelregels”, legt Wim Nieuwenhuis (73) uit.

s.v.Grol. Wim heeft in zijn beginjaren zelf

maken.” Deze middag gaat het gesprek

“Natuurlijk zijn we allemaal op leeftijd maar

bij de s.v. Grol gespeeld maar is daarna,

onder andere over de mogelijke fusie

we voelen zelf goed aan wat wel of niet kan.

vanwege een verhuizing, jaren actief

met de Grolse Boys en de komst van de

Sommigen van ons rennen wat meer dan de

geweest bij s.v. Longa ’30. “Sinds ’n paar jaar

mestvergister.

ander. Het gaat uiteindelijk om het plezier

zijn wij weer terug in Groenlo en ik vind het

dat we in het spelletje hebben.”

prachtig om hier weer te spelen bij de s.v.

Zijn medespelers, Herman Spiekker (77),

Grol. Ben terug op het ‘olde nös’.” Herman

Hemmie Oolthuis (68), Hein Freijer (68),

heeft alleen bij de jeugd van sc Meddo

“Wij nodigen mannen, die graag iets aan

Paul Hendriksen (73) en Theo Surstedt (78)

gevoetbald.

beweging willen doen én het gezellig vinden

zijn het roerend met Nieuwenhuis eens. Het

De groep bestaat op dit moment uit 10 leden

om samen een rustig potje voetbal te spelen

is een gezellige club mannen met allemaal

en dat is eigenlijk te weinig. “Om te kunnen

van harte uit! Kom gerust eens kijken, we

een andere achtergrond. Zo heeft Surstedt

spelen heb je wekelijks minimaal 6 spelers

spelen elke donderdag van 14.00 tot 15:00

jarenlang betaald voetbal gespeeld bij HVC

nodig. Wanneer je zoals op dit moment zit

uur en zijn daarna in het sportcafé te vinden.

in Amersfoort en had Hendriksen, voor hij

met geblesseerden en/of iemand die andere

Het is heel laagdrempelig en we zullen je

bij Walking Voetbal kwam, nog nooit een

verplichtingen heeft, zoals b.v. oppas opa,

hartelijk ontvangen!”
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Laagdrempelig

Bedrijfswagens

Sinterklaas
bij de s.v. Grol
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Knunnekes aftrap succes voor carnavalisten,
niet voor spelers Grol
Alles kwam samen op die ene dag, de 11e

en er is vooraf overleg geweest met trainer

Aftrap

van de 11e 2018. De datum der data voor

Sander Hoopman en aanvoerder Michel

Het waren Stadsprins Henk-Jan te Brincke

carnavalisten, het 55-jarig jubileum van De

Kamphuis. Die vonden het allemaal leuk om

en Adjudant Maurice Gelinck die samen

Knunnekes en het eeuwfeest van s.v. Grol.

een keer te doen. De jongens vieren zelf ook

met pupillen van de week Tygo de Greef

Creatieve Knunnekes die nauw verbonden

allemaal fanatiek carnaval en hebben het

en Job Roerdink de aftrap van de wedstrijd

zijn met s.v. Grol bedachten met elkaar hier

shirt donderdagavond op de trainingsavond

mochten verrichten. Na de aftrap gingen de

een speciaal tintje aan te geven. Eén van

allemaal al gezien. Voor ons gold echter

Grolse carnavalsbewindvoerders linea recta

de initiators van de ludieke shirts die het

ook dat de focus vooral op het voetbal

naar het sportcafé om alvast een voorproefje

eerste team droeg in de wedstrijd tegen

moest blijven liggen.” Zo werd de officiële

te nemen op het grote carnavalsfeest ’s

vv Ruurlo is beheerder van het sportcafé

aftrap van het vijfde jaargetijde een succes

avonds bij de Lange Gang en de derde helft.

Rob Porskamp. “We vonden het een leuk

voor De Knunnekes, maar voor de spelers,

idee om, net als in Köln al jaren traditie is,

begeleiding en supporters werd het geen

Feit blijft dat s.v. Grol en de Grolse carnaval

voor het initiatief. “Het zag er niet uit, en

ineens iedereen het fantastisch. Zo is het

het eerste team in speciale shirts te laten

middag om met veel plezier op terug te

zich weer heeft geprofileerd op een positieve

dan verlies je ook nog,” lacht een supporter

ook wel weer. Loa’w d’r moar ene drinken.

spelen, waarbij het tenue van de Stadsprins

kijken, gezien de onverwachte 1-2 nederlaag.

manier, al liep ook niet elke supporter warm

na afloop, “maar ach, als je wint dan vindt

D’r bunt argere dinge in de wereld.”

van Groenlo als patroon moest dienen. Het

Wellicht dat er aan het eind van het seizoen

bestuur van De Knunnekes was enthousiast

wel om gelachen kan worden.

On-geloof-lijk’
zitter Harry Paff samen waargenomen in de
lange gang van het Brouwhuys met dezelfde
naam. Dit tot grote ‘ontsteltenis’ van menig
aanwezig carnavalist deze zondagavond. Als
beide heren bij de ingang van de achterzaal, waar het grote carnavalsopeningsfeest
plaatsvindt, door Henri Walterbos worden
waargenomen stapt deze op beide heren af
met de vraag: “Wat is dat dan? Hebt jullie
vrijgezellenoavend?” Enkel bij Paff kan er een
lachje van af. Hans Scheinck heeft duidelijk
nog last van de, dezelfde middag onverwacht verloren wedstrijd tegen vv Ruurlo, in
de veelbesproken carnaval shirts.
Als beide heren het logo en motto ‘On-geloof-lijk’ onthullen klinkt er groot applaus
voor beide heren, als steun om de fusie
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Ieder jaar maakt KAPSTOK (Knunnekes Acti-

Voor de campagne 2018/2019 staat zowel de

vlot te trekken. Een polonaise zit er voor

viteiten Promotie Stichting Onder Knunnekes

onderscheiding als het motto in het teken

beide heren deze avond niet in. Niet aan

Vlag) op de 11e van de 11e haar nieuwe mot-

van de fusieperikelen tussen s.v. Grol en

hen besteed, al heel lang niet…… Nu maar

to bekend, door middel van de onthulling

Grolse Boys. Voordat de onthulling plaats-

wachten op de ‘openingsdans’ op het huwe-

van de nieuwe KAPSTOK-onderscheiding.

vond werden Grol-voorzitter en Boys-voor-

lijksfeest van beide verenigingen.
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strengere regelgeving op het gebied
van de privacy, de zogeheten Algemene

De organisatie kiest er in eerste instantie niet

Verordening Gegevensbescherming.

voor om mensen gericht te vragen, maar een

Het recht op privacy kun je eenvoudig

lijntje uit te gooien binnen de vereniging.

omschrijven als het iemands recht om met

“We zijn op zoek naar mensen die willen

rust gelaten te worden. Dit betekent ook

helpen organiseren en regelen, maar ook

dat je niet zomaar iemands persoonlijke

naar een secretaris (m/v) die notuleert en

informatie mag gebruiken. Dit noemen

het draaiboek bijhoudt,” laat Han Hilderink

we het recht op de bescherming van

van de organisatie weten. “Jongen, meisje,

persoonsgegevens. Als sportvereniging ben

man, vrouw, dat maakt niet uit. Het zou

je wettelijk verplicht tot het beschermen

Het Wissink JO-13 – JO-11 Toernooi, voorheen

mooi zijn dat hier jongeren bij zitten die het

van de persoonsgegevens van leden,

D- en E-toernooi, is een sportief, gezellig,

wel leuk lijkt om iets voor de club te doen,

vrijwilligers en alle andere personen van

gemoedelijk en inmiddels ook hoog

of op deze manier een kijkje te nemen in

wie je persoonsgegevens verwerkt.

aangeschreven tweedaags toernooi voor

de keuken van het toernooi, maar ouder

Ook s.v. Grol vindt dit belangrijk. Om

voetballers (sters) voor standaardteams in de

mag ook uiteraard. Het is leerzaam en

die reden is een privacy verklaring

JO-13, JO-11 klasse, op ons eigen sportpark

nog gezellig ook.” Op dit moment bestaat

opgesteld waarin te lezen valt welke

Den Elshof. Komen op de zaterdag de JO-13

de organisatie uit Han Hilderink, Wessel

gegevens verwerkt worden en hoe hier

spelers in actie, op zondag de JO-11 teams

Arink, Henri Walterbos, Tom Heming, Bart

mee omgegaan wordt. Deze is te lezen

en JO-11 meisjesteams. In het weekend van

Huijskes, Pelle Walterbos en Tim Penterman.

op de website, in het hoofdmenu onder

8 en 9 juni 2019 staat de 4e editie op het

Ben je geïnteresseerd, of wil je meer weten

documenten en bij Quick Links.

programma. Vanwege het feit dat een aantal

voordat je hiertoe een besluit neemt, spreek

De privacy verklaring van de s.v. Grol

mensen vanwege andere verplichtingen te

gerust één van de organisatoren aan, of

is te lezen via de volgende link: Privacy

kennen hebben gegeven hun taken binnen

mail naar Henri Walterbos, hafwalterbos@

Verklaring s.v. Grol. Voor vragen over

de organisatie neer te moeten leggen, of

kpnmail.nl. Meer info: Facebook Wissink

deze verklaring, is er bezwaar tegen

vanwege tijdgebrek minder kunnen doen, is

Toernooi, of via link op www.svgrol.nl.

een bepaalde manier van verwerking
van de gegevens, dan kan contact
opgenomen worden met de Functionaris

Meldpunt Accommodatie, voor een
schoner, beter en veiliger sportpark

Gegevensbescherming Marco Frank
(marco.frank@hetnet.nl / 06 120 60 188).

Dagelijks maken vele (spelende) leden

worden ‘overtreden’. Met name het netjes

waarbij duidelijk is dat bovengenoemde re-

gebruik van het sportpark inclusief

achterlaten van kleedkamers is de laatste

gels niet nagekomen zijn, dan is het verzoek

kleedkamers, velden, materialen, kleding,

tijd een aandachtspunt gebleken. Zo wor-

om dit direct te melden bij het Meldpunt

fietsenstalling en ballen. Om alles zo goed

den er regelmatig etensresten aangetroffen

Accommodatie. Dit kan via het volgende

en plezierig mogelijk te laten verlopen is

en worden kleedkamers niet altijd droog

e-mailadres: accommodatie2@svgrol.nl.

het van belang dat iedereen zich houdt

getrokken. Ook worden rubberkorrels vaak

(Dit adres is ook te vinden op de website

aan de afgesproken en vanzelfsprekende

op de putten geveegd (in plaats van in de

bij Quick links aan de rechterkant van de

regels. Dit betekent o.a. schoonmaken

afvalton) en worden ramen niet open gezet

Homepage.) De melding zal dan zo spoedig

kleedkamers na gebruik, terugzetten

bij het verlaten van de kleedkamer, waar-

mogelijk worden opgepakt waarbij het

trainingsgoals na gebruik, geen ballen

door ventilatie nauwelijks mogelijk is.

desbetreffende team of persoon zal worden

laten liggen op het trainingsveld,

aangesproken op zijn of haar gedrag. Ook

afsluiten kleedkamers als je als laatste de

Een aantal jaar geleden is het Meldpunt

kan het natuurlijk geen kwaad om het team

kleedkamers hebt gebruikt, geen rommel

Accommodatie in het leven geroepen. Ge-

of de persoon die verantwoordelijk is zelf

laten slingeren maar in de prullenbak doen

bleken is echter dat deze niet bij iedereen

aan te spreken. Suggesties ter verbetering

en fietsen in de stalling plaatsen.

bekend is en zodoende (te) weinig gebruikt

van het sportparkgebruik kunnen uiteraard

Het blijkt steeds vaker dat deze regels

wordt. Mocht je situaties tegenkomen

ook gestuurd worden naar dit e-mail adres.
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op sterkte te brengen.

GUV kan gegarandeerd altijd helpen!

3E

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe,

Waar men ook verzekerd is,

O-13 EN O-11

de organisatie bezig om de commissie weer

GUV wenst iedereen
een prettige wedstrijd,
maar hoopt dat SV Grol wint!

INTERNATIONAAL

GUVuitvaartzorg

zoekt versterking

Privacy verklaring
s.v. Grol

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Organisatie Wissinktoernooi JO-13 -11 Toernooi

Vervanging kunstgras gestart

v.l.n.r.
Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser

Zoals bekend wordt het kunstgras op het

bijgewerkt. Dit voorbereidende werk wordt

hoofdveld en veld 1 vervangen. Voor de

afgesloten met het plaatsen van een ander

vervanging heeft de Stichting Accommodatie

soort veiliger doelen op de Marveld Arena.

Exploitatie s.v. Grol (SEAG) op 21 oktober

Dan is het eind januari 2019 waarna in febru-

2018 een contract getekend met Rolugro BV

ari de vervanging van de kunstgrasmatten

van dit seizoen op het nieuwe kunstgras

uit Groenlo. Dit op basis van een onderhand-

begint. De snelheid van vervanging hangt na-

gespeeld kunnen worden. Er worden op

se aanbesteding onder meerdere bedrij-

tuurlijk ook deels van het weer af. Voor het

alle drie velden matten gelegd van het type

ven. Op 7 november 2018 heeft de SEAG

aan elkaar lijmen van de kunstgrasmatten

Fieldturf 360XL met cryogeen (diepgevroren)

nadere afspraken gemaakt met het bedrijf,

dient de buitentemperatuur minimaal 8-9

rubber als instrooisel (infill). De KIWA uit

in aanwezigheid van het adviesbureau ASC

graden te zijn.

Arnhem gaat de nieuwe velden keuren. Er
wordt dan beoordeeld of ze aan de nieuwste

Sports&Water. Dit adviesbureau heeft de
‘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

SEAG bijgestaan bij de aanbesteding en

Als het nieuwe kunstgras daadwerkelijk

KNVB-normen voldoen. Marveld Recreatie

de contractvorming. Dit bureau zal ook de

gelegd wordt, zal voor die periode geke-

betaalt de vervanging van het kunstgras op

aanleg bewaken. Op 7 november 2018 heeft

ken worden hoe trainingen en wedstrijden

de Marveld Arena, de SEAG betaalt namens

de directie van Marveld Recreatie ook inge-

gepland gaan worden. Deze planning hangt

s.v. Grol de vervanging van het kunstgras

stemd met de vervanging van het kunstgras

tevens af van de staat van de natuurgras-

op veld 1. De vervanging van het kunstgras

op de Marveld Arena door Rolugro.

velden. Tegelijkertijd zijn dan delen van het

op het hoofdveld wordt betaald door de

sportpark afgesloten en mogen de velden in

gemeente. De gemeente Oost Gelre heeft

De werkzaamheden zijn 10 december

aanleg niet betreden worden. De hinder zal

intussen de subsidie van € 230.000,- voor dit

gestart. Begonnen werd met het aanpassen

geprobeerd worden zo veel mogelijk te be-

hoofdveld overgeboekt waardoor de voorfi-

van een deel van de omheining en hekwer-

perken. De volgorde van vervanging is eerst

nanciering een stuk makkelijker is geworden.

ken op het hoofdveld. Vervolgens worden

veld 1 , dan de Marveld Arena en tenslotte

Een gebaar dat door de SEAG en s.v. Grol

de omheining en de hekwerken op veld 1

het hoofdveld. Er zal dus nog voor een deel

zeer gewaardeerd wordt.

Nieuw trainingstenue en aangepaste flyer kledinglijn
Sinds 1 november j.i. is er een nieuw trainingstenue beschikbaar binnen de s.v. Grol
kledinglijn.
Ieder lid van de s.v. Grol kan een trainingsset bestellen bij Sport 2000 Leugemors. De
kosten van deze complete trainingsset, bestaande uit shirt, short en kousen, bedragen
slechts € 25,00. Je kunt alleen de complete
set afnemen en alleen in de winkel van Sport
2000 Leugemors in Winterswijk bestellen.
Uiteraard bestaat er ook weer de mogelijkheid om het shirt (met bijbetaling) te laten
bedrukken. Neem het ingevulde bestelformulier mee naar de winkel.
Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid
om EXTRA kleding te bestellen binnen de
kledinglijn.
Deze extra kleding is ook te bestellen / te
koop in de winkel van Sport 2000 Leugemors in Winterswijk.
Alle info over de kledinglijn is te vinden op
de website via de volgende link: Kledinglijn.
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FUSIE OF SAMENGAAN:
DE STAND VAN ZAKEN

BCG

BusinessClubs.v.Grol

Door: Pieter Peeters
Op vrijdagavond 30 november jongstleden vond de eerste bijeenkomst over de mogelijke

aan voorzitter Harry Paf van Grolse Boys

fusie c.q. samengaan met Grolse Boys plaats. Ruim honderd belangstellenden waren

om te gaan praten over een samengaan,

aanwezig in het Sportcafé om zich te laten informeren over het verkenningsproces.

middels een huwelijksaanzoek op de

De bijeenkomst had een besloten karakter, alleen Grolleden en ouders van Grolleden

jubileumreceptie van Grolse Boys.

waren hiervoor uitgenodigd. Dit besluit werd genomen aan de hand van de Algemene
Ledenvergadering in oktober. De wens van de leden was ook dat er vrijuit gesproken kon

April

worden tijdens de rondvraag, zodat men zich niet geremd voelde zijn of haar mening te

De KNVB legt contact met bestuur van

ventileren. Vandaar dat er ook geen opnames gemaakt mochten worden, en zouden er

Grolse Boys om te praten over het “verzoek“

geen stukken over deze avond worden gepubliceerd in de (of op social-) media.

van Grol. De gemeente ondersteunt het
initiatief van de KNVB.

Vanaf mei dit jaar is de werkgroep Grolse

(Wethouder sport Oost-Gelre)
• Gesprek met notaris

van samenwerking/fusie wel trekken en

Fusieverkenning. De werkgroep bestaat uit

• Gesprek met FC Eibergen

stellen voor een gezamenlijke werkgroep te

drie leden van Grolse Boys (Achmed Taouil,

• Individuele gesprekken met voor- en

formeren. Met drie mensen van Grol en drie

tegenstanders Grolse Boys en s.v. Grol

mensen van Grolse Boys. De voorzitters van

van s.v. Grol (Noëlle Neeleman, Michel

• Monitoren verhalen wandelgangen

beide verenigingen vinden deze werkgroep

Hoffman en Dennis Pasman). De vraag

• Gesprek met Pascal Kamperman (KNVB)

een goed idee en leggen dit aan beide

vanuit het bestuur om een werkgroep samen

• Brainstorm over mogelijkheden fusie/

besturen voor. Het Hoofdbestuur van s.v.

te stellen om te bekijken of er na twee
mislukte pogingen het toch gaat lukken om
een fusie voor elkaar te krijgen. De volgende

beleidsmedewerker sport Oost Gelre

goed en het bestuur van Grolse Boys neemt
eenzelfde besluit.
De opdracht aan werkgroep luidt: onderzoek

TIJDSLIJN

of een fusie op korte termijn mogelijk is.

samen te voegen met het behoud van

Vanaf mei tot aan deze bijeenkomst is achter

de historie van beide verenigingen? Om

de schermen dus al een hoop werk verricht.

Mei

vervolgens met een sterke, gezonde,

En ook voordat deze werkgroep in het leven

De werkgroep komt voor de eerste keer bij

toekomstbestendige vereniging verder te

is geroepen, zijn er al vooronderzoeken

elkaar. Mocht er een fusie of samengaan

gaan?

gedaan naar een mogelijke fusie en/of

komen, moet dit volgens de werkgroep zo

samenwerking.

snel mogelijk gerealiseerd worden, vanaf

jeugdleden, de vrijwilligers binnen één

Ik probeer u mee te nemen in wat er zich al

seizoen 2019-2020. Door de werkgroep

vereniging en hoe zorgen wij voor solide

heeft afgespeeld dit jaar.

worden verdere werkafspraken gemaakt,

• Hoe zorgen wij voor het behoud van

sponsorinkomsten in plaats van spreiding?

www.bcgrol.nl

KOM EENS KIJKEN
NAAR ONZE
OPSTELLING...

WIJ ZIJN
THUIS IN ALLE
FACETTEN
VAN HET
SCHILDEREN

vooral over communicatie. Er wordt
Januari - Februari

bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht voor

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen

Er worden informele contacten door

de werkgroepleden afgesproken.

hoe een fusie in zijn werk gaat heeft de

gemeente Oost Gelre en de KNVB gelegd

werkgroep zoveel mogelijk informatie

met voorzitters over de toekomst van het

Juni - Juli

proberen in te winnen. Hierbij zijn een

voetbal in Groenlo. Gemeente en KNVB

Er vindt een gesprek plaats tussen de

aantal activiteiten ondernomen:

denken aan samengaan en bieden hun

commissie Jeugdzaken van Grol en

• Kennismakingsgesprek werkgroep

ondersteuning aan. Er vindt nog geen

het bestuur van Grolse Boys over een

• Gesprek met Maarten Vruggink (KNVB)

wederzijds overleg tussen voorzitters plaats.

samenwerking in het jeugdvoetbal. Het

• Gesprek met een beleidsmedewerker

bestuur van Grolse Boys besluit haar

van een gemeente waarin voetbalclubs

Maart

jeugdafdeling op te heffen. Jeugdspelers

gefuseerd zijn

Voorzitter Hans Scheinck doet openbaar

worden doorverwezen naar Grol.

een informeel en rechtstreeks verzoek

Het bestuur van Grolse Boys vraagt aan

• Kennismakingsgesprek met Bart Porskamp

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

Grol keurt de instelling van de werkgroep

samenwerking
• Gesprek met 2 wethouders en

punten werden besproken:
• Is het mogelijk om twee verenigingen

ontmoet en
profiteer van
ons netwerk

Enige prominente Grol-leden willen proces

Boys – Grol bezig met het onderzoek

Peter Grooten en Arjan Paf) en drie leden

Ook
donateur
worden?
Graag!
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40.000 m2

MET DE MOOISTE
TEGELS EN NATUURSTEEN
U vindt altijd de juiste tegel

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

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

het hoofdbestuur van Grol om te komen

Vorming van een pool met Grol-spelers om

Grol niet voor voldoende aanvulling kon

spreken over samenwerking bij prestatief

af en toe mee te spelen in het SSA zaterdag-

zorgen. Voorzitter Harry Paf informeert

zaterdagvoetbal. Hoofdbestuur Grol gaat

elftal komt op gang. Daar zitten ook spelers

voorzitter Hans Scheinck en de KNVB. De

in op de vraag en er vinden gesprekken

bij uit recreatieve elftallen. Er volgt een

KNVB, die zich in dezen erg flexibel heeft

plaats met advisering en ondersteuning

informeel overleg tussen beide voorzitters

opgesteld, reageert zeer teleurgesteld en

door de KNVB. De KNVB adviseert een

over de voortgang Samenwerkende Senioren

ook zakelijk. Het terugtrekken van het

Samenwerkende Senioren Afdeling (SSA)

Afdeling.

elftal wordt overgedragen aan de aanklager

voor het zaterdagvoetbal op te zetten. Deze

KNVB. Boetes en andere sancties gaan

samenwerking concentreert zich vooral op

September

volgen. Beide verenigingen publiceren

het eerste prestatieve elftal.

Er wordt een presentatie gegeven door

een gezamenlijk bericht op website

Ook het team Zaterdag 2 van Grol en

de werkgroep aan beide besturen over de

“Samenwerking Grolse Boys 1 en Grol in

Zaterdag 2 van Grolse Boys wordt bijgepraat

eerste bevindingen van de fusieverkenning.

zaterdagvoetbal stopt”. Vanzelfsprekend

en er worden met beide teams afspraken

De werkgroep geeft hier aan meer tijd nodig

wordt door het Hoofdbestuur van Grol de

gemaakt.

te hebben. De beide besturen stemmen

premieregeling ingetrokken.

daarmee in.

Ondanks de teleurstellende samenwerking

De samenwerkingsovereenkomst voor

De competitie 2018-2019 start. Er wordt een

met het zaterdagvoetbal geeft het bestuur

SSA wordt medio juni door beide besturen

dreigend spelerstekort geconstateerd bij

van Grolse Boys aan de fusieverkenning toch

ondertekend. Er volgen gesprekken door

SSA Grolse Boys-Grol 1 en een overschot

te willen voortzetten. Het Hoofdbestuur

de commissie Seniorenzaken met trainers,

aan spelers bij Grol 2-3. Diverse spelers van

van Grol kan daarmee instemmen. De

vooral met de trainer van Grol 2. De vraag

Grol spelen afwisselend mee in SSA Grolse

werkgroep nodigt per bericht met toelichting

is vooral: hoe krijgen we spelers van

Boys-Grol 1. Al bij de derde wedstrijd in

de leden van beide verenigingen uit voor een

Grol geïnteresseerd voor het eerste elftal

de competitie gaat het mis: toch te weinig

gescheiden en besloten informatieavond op

op zaterdag? Op het moment van de

spelers, SSA 1 komt niet opdagen en er volgt

30 november.

gesprekken waren er 60 spelers voor de

een boete en drie punten in mindering van

Er heeft een gesprek met de gemeente

eerste drie elftallen van Grol (Grol 1 en Grol 2

de KNVB.

plaatsgevonden, met wethouders Jos

en Grol 3 zondag). Grolse Boys had 12 spelers

Hoenderboom en Bart Porskamp en

voor eerste elftal en Grol werd gevraagd

Oktober

beleidsmedewerker sport Oost Gelre Michiel

zo’n vier à vijf spelers per keer daarvoor

Algemene Ledenvergadering bij beide

Krabbenborg. Voorzitters Harry Paf en Hans

te leveren. De commissie Seniorenzaken

verenigingen. De werkgroep evalueert de

Scheinck en namens de werkgroep Achmed

rapporteert weinig animo bij de spelers van

beide vergaderingen. Er wordt besloten dat

en Noëlle waren hier ook bij aanwezig.

de Grol.

de gezamenlijke bijeenkomst met leden

Vraag:

van Grol en Grolse Boys niet doorgaat. In

• Wat kan/ wil de gemeente Oost Gelre

De voorzitter Hoofdbestuur voert individuele

plaats daarvan houden beide verenigingen

gesprekken met acht jonge spelers van Grol

een eigen bijeenkomst in november. Deze

2-3. Er kunnen drie spelers niet op zaterdag

bijeenkomst heeft een besloten karakter en

en vijf spelers willen wel in een pool maar

is puur informatief.

bij de verkoop van de grond van het

niet vast in het nieuw te vormen elftal

Door het tekort aan spelers volgt er een

Wilgenpark?

spelen.

spoedoverleg bij Grol met de trainers

Voorlopige uitkomst:

en leiders over de beschikbaarheid van

• WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

spelers voor SSA Grolse Boys – Grol 1. Het

taxatiejaar 2017 : € 470.000,- voor Het

Senioren Afdeling (SSA) Grolse Boys-Grol in.

Hoofdbestuur doet een ultieme poging

Wilgenpark.

Augustus

en looft een premie van € 25,- per wedstrijd

De indeling van de drie selectie-elftallen van

per speler uit. De premies worden gestort

Grol wordt bekend. Spelers die net buiten

in de teampot. Dit stuit op veel weerstand

de boot vallen, worden gepolst om af en

binnen de vereniging.

toe mee te doen met SSA Grolse Boys-Grol.

roen
41 BK G

Rockcafé

| 71
rstraat 41
Lievelde
Taste |

beide verenigingen?
• Wat kan de gemeente betekenen

De KNVB voert de Samenwerkende

spelers bij de s.v. Grol beschikbaar te krijgen

e.nl
cafetast
fo@rock
ste.nl | in
ckcafeta
.ro
w
w
w
lo |

voor rol spelen bij het samengaan van

• Gesprek met gemeente over nieuwe
invulling en eventuele aankoop loopt.
• Eind januari 2019 besluit gemeente
bekend.
• Subsidie onderhoud Het Wilgenpark,
subsidiejaar 2018 : € 15.000,- .

Omdat spelers van Grol 1 en 2 A-Categorie

November

zijn, kunnen zij niet met zowel Grol èn SSA

Het bestuur van Grolse Boys besluit

Grolse Boys-Grol meespelen. Zij zijn niet

het elftal SSA Grolse Boys-Grol 1 uit de

uitwisselbaar, dus worden dan min of meer

competitie terug te trekken. Er waren voor

gedwongen een keuze te maken tussen één

speeldag 3 november veel te weinig spelers

weten of er daadwerkelijk gefuseerd

van de twee teams.

beschikbaar bij Grolse Boys waardoor

wordt.

• Gesprek met gemeente over overdracht
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van deze subsidie naar fusievereniging
loopt.
• In beide gevallen wil de gemeente vooraf

DE MENINGEN

• mensen van Grolse Boys in de besturen en

Grolse Boys

• nieuw logo met rood accent

• Grolse Boys wordt opgeheven. Historie en

met Grolse Boys hebben zij aangegeven

DE TOEKOMST

• Grolse Boys wordt opgeheven en de

wat zij belangrijk vinden mocht het tot een

Volgens de werkgroep zijn er twee scenario’s

samengaan komen. Grolse Boys wil graag

denkbaar.

herkend worden in een fusie. Het zal niet

Scenario 1: samengaan.

gaan over de oprichtingsdatum (de oudste

Voordelen hiervan zijn:

telt) maar over de naam, het tenue en

• Zorgvuldig opgebouwd imago wordt niet

de bestuurlijke inbreng. Ook al is op dit

geschaad door het individuele belang

moment Grolse Boys een kleine vereniging.

niet voorop te stellen. s.v. Grol laat zich

trainen faciliteren voor de Jeugd, kan niet

De inbreng hoeft niet gelijkwaardig te zijn,

zien als een vereniging met oog voor de

worden uitgevoerd.

commissies

egoïstisch)

Naar aanleiding van een aantal gesprekken

maar zichtbaarheid en erkenning is voor
Grolse Boys wel erg belangrijk.

club verdwijnen.
opbrengst wordt verdeeld onder de leden.
• Veranderende samenleving: minder

maatschappij en toekomstvisie.
• Maatschappelijk; De historie van de
Grolse Boys blijft bewaard.

SV Grol

• Imagoschade. (Gebrek aan toekomstvisie,

• Financieel; door samenvoeging kan de

vrijwilligers, meer betaalde functies.
• Tekort aan trainingscapaciteit, minder
opleidingsmogelijkheden voor de jeugd.
• Beleid Voetbalbestuur wil 3 x per week

• Kans op verlies van vrijwilligers die
wel willen samenwerken/sinds de
gesprekken bevinden we ons echt op

EP:Groot
EP:
Groot Zevert

ElectronicPartner

glad ijs. Onbekend hoe sponsoren, leden,

ZORGELOOS GENIETEN, WIJ ZORGEN ERVOOR

Ook bij onze club hebben er gesprekken

Grolse Boys een “bruidsschat” inbrengen.

plaatsgevonden. Leden konden zich opgeven

Ofwel direct in geld bij directe verkoop

voor een gesprek met de werkgroep. Zowel

van grond en opstallen of door het veld

VERVOLGSTAPPEN

TELECOM & MULTIMEDIA

voor- als tegenstanders van de fusie hebben

en de opstallen eerst in te brengen

Naar aanleiding van de bijeenkomst op

WASSEN & DROGEN

zich aangemeld, jammer genoeg viel het

om te gebruiken en later door de

30 november gaan de Grolleden van de

KOELEN & VRIEZEN

aantal aanmeldingen erg tegen: slechts 12

samengevoegde vereniging verkocht kan

werkgroep in gesprek met de Boysleden van

gesprekken zijn er gevoerd. Uiteindelijk zijn

worden tegen een zo hoog mogelijke

de werkgroep. Ook zij hebben deze avond

de volgende conclusies getrokken:

opbrengst.

een informatieavond gehouden.

Dit kan gebruikt worden om te

De werkgroep houdt in december, zowel bij

investeren in de toekomst. s.v. Grol wil

Grolse Boys als s.v. Grol een enquête onder

tot ‘geen noodzaak, geen concessies’

een toekomstbestendige vereniging

alle (ondersteunende) leden en ouders van

• Is er nog een keuze, of is de beslissing al

worden met het liefst een duurzame

jeugdleden. Vervolgens gaat de werkgroep

• Er is verdeeldheid: van ‘fusie van kansen’

gemeente zal reageren.

BEELD & GELUID

accommodatie. We hebben een dure

bekijken in hoeverre de LEDEN van de

• Aanvulling op bestuur, vrijwilligers

eigen locatie en zijn voor een groot deel

Grol en de LEDEN van de Grolse Boys

• Nieuwe mensen; zorgt voor verfrissing

afhankelijk van sponsorinkomsten wat de

elkaar kunnen naderen. Op grond van deze

vereniging kwetsbaar maakt.

uitkomst bepaalt de werkgroep welke optie

genomen (zaterdag samenwerking)?

binnen de vereniging
• Geen gelijkwaardigheid dus fusie is te
zwaar
• Wij hoeven een andere vereniging niet te
redden
• Geen voordelen die naam en
kleurwijziging billijkt
Grolleden zijn graag bereid om historie van
de Grolse Boys te behouden, door ideeën
als:
• een plek in de kantine, hal en/of
bestuurskamer
• reservetenue rood/wit
• keeperstenue rood
• Entree van veld 3-4 “Het Wilgenpark”
noemen
• huidige teams van de Boys, zolang ze

• s.v. Grol wil laagdrempelig lidmaatschap

EIGEN TECHNISCHE DIENST
EP: die doet het

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

roenRijk

haalbaar is.

aanbieden, maar voetbal wordt steeds
duurder. Er komen steeds meer betaalde

Al met al een goed georganiseerde

functies, minder vrijwilligers en de leden

en nuttige informatieavond. Er

worden veeleisender (onder andere

werden complimenten uitgedeeld

trainers en faciliteiten, uitbreiding

aan de werkgroep voor de duidelijke

kunstgras?).

presentatie. Aanwezigen lieten

• KNVB blijft s.v. Grol zien als een
volwaardige gesprekspartner.
• Bundeling van vrijwilligers (veranderende

weten uit te kijken naar de volgende

Groenlo
Leuke en uitdagende
arrangementen in Groenlo!

Een compleet
tuincentrum met
een ruim assortiment
voor huis, tuin
& dier.

bijeenkomst. Hopelijk met veel nieuwe
ontwikkelingen!

samenleving - minder vrijwilligers).
• Sponsoring wordt gebundeld in plaats
van, zoals nu, versnipperd.
• Groei leden door samenvoeging = meer
contributie inkomsten.
• Samenvoeging verenigingsculturen,
verbreding van kennis.

De

alleen uit voormalige Boys spelers bestaan
de mogelijkheid geven om in het reserve

Scenario 2: Niets doen.

tenue (dus rood wit) te mogen spelen

Nadelen hiervan zijn:
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VOOR MEER INFO KIJK OP:
WWW.GROEPSUITJESGROENLO.NL

CONTACT EN BOEKINGEN VIA:
INFO@GROEPSUITJESGROENLO.NL

specialist in het groen!

GroenRijk Groenlo • Maarsevonder 5 • 0544-462118 • groenrijkgroenlo.nl

Speler en leider van het kwartaal

Lyam en Bennie de Leeuwe
Door: Okke Roorda

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

Namen:
Lyam en Bennie
Leeftijden:
Lyam is 8 en Bennie 37, maar dat zou je
nog niet zeggen.
Positie:
Meestal rechts achterin,
soms ook rechts midden.
Wat is je favoriete voetbalclub?
“Feyenoord”, zegt Lyam.
Waarop Bennie vertelt dat dit er van jongs
af aan met de paplepel is ingegoten.
Favoriete speler:
Robin van Persie
Wat zijn je hobby’s naast het voetbal?
“Het liefst game ik,
dan speel ik vaak Fortnite of minecraft.”
Wat vinden jullie zo leuk aan voetbal?
“Ik vind de trainingen altijd super leuk”,
vertelt Lyam.
Bennie zegt dat hij het heel leuk vindt
om de jongens te begeleiden.
Ben je het altijd met je vader eens als leider?
“Ja, bijna altijd.
Hij is soms een alleen beetje streng.”
Gaan jullie wel altijd vroeg naar bed op vrijdag?
“Ja, altijd,” vertelt Bennie. “Heel af en toe kijken
we even een helftje voetbal.”

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo
Tel. (0544) 46 15 72, www.welgro.nl

Wat is jullie droom als voetballer en trainer?
“Ik wil graag profspeler worden bij Feyenoord
en het Nederlands elftal”, vertelt Lyam.
Bennie lijkt het leuk om uiteindelijk nog een keer
TC3 te halen, maar hij vindt het vooral heel erg
leuk om te trainen.
Bennie wilde niet op de foto, hij leek wel een
bezopen kat door de hevige regenval.
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Drukkerij
Westerlaan

Heb je een sportieve achtergrond en heb
je binding met het verenigingsleven?

In Memoriam Willie Oostendorp

“Ik heb zelf in de senioren in Longa 2 en

Op 16 november 2018 overleed na een

3 gespeeld en ook nog eens drie jaar bij

kort ziekbed Willie Oostendorp. Willie

RKZVC in Zieuwent. Inmiddels ben ik voor

werd 74 jaar en was meer dan 62 jaar lid

het vierde seizoen actief als assistent trainer

van s.v. Grol. Willie was drager van de

bij Longa’30. Ik ben als trainer begonnen bij

Gouden speld en was Lid van Verdienste.

JO 13-4 en en ben via JO 13-2 nu uiteindelijk
doorgestroomd naar JO 13-1. De trainer

Willie vervulde vele functies en taken

van JO 13-1 is trouwens Tim Wieggers;

binnen s.v. Grol. Zo was Willie lang lid

een goudvisje die we uit Groenlo hebben

van het hoofdbestuur waarvan enige

weggehaald. Hij doet het erg goed bij Longa.

jaren als vice-voorzitter. Hij hielp daarna

Carnaval is me ook niet vreemd. In 2013

aan de kassa, bezorgde het clubblad

was ik één van de allerlaatste hoogheden

en sprong in bij administratieve taken.

bij de Lichtenvoorde carnavalsvereniging De

Na zijn pensionering werd hij tevens

Keienslöppers. “

lid van de vaste onderhoudsgroep op
woensdag. Deze Woensdaggroep lag

Waarom sponsor je de Grol?

hem zeer aan het hart, hij genoot er elke
week van. In die groep deed hij vele

zijn inzet als hoofd verkoop en planning in

“Allereerst is mijn motto dat sporten voor

taken maar bovenal vond hij zichzelf,

de eerste jaren van zijn bestaan doorgroeide

iedereen mogelijk moet zijn. Dat is voor mij

met een brede glimlach, een specialist

naar een bekend Nederlands bedrijf. Willie

ook meteen het belangrijkste motief om

lijnen trekken. Die hartelijke glimlach,

werd nog bekender in Groenlo toen hij in

te sponsoren. Voordat Seesing Personeel

die pretogen, dat enthousiasme, dat

1992 prins Carnaval werd met zijn intussen

hoofdsponsor werd bij Longa was Drukkerij

was Willie. Een beminnelijk mens, een

ook overleden broer en Grol-lid Bertus als

Westerlaan een aantal jaren hoofdsponsor.

vriendelijke collega, een bescheiden man

adjudant. Hun leus was “Loat oe neet oet

Naast Grol en Longa ben ik bijvoorbeeld ook

van wie je op aan kon. Willie genoot

‘t Veld sloan”. Wij wensen zijn vrouw Ria,

sponsor van De Graafschap, Ruurlo, AZSV,

van de s.v. Grol en de s.v. Grol genoot

hun zoon Ivo en de kleinkinderen Nanne en

Vorden en RKZVC. Ik zie bij Grol en Longa

van Willie. Vele jaren werkte hij bij Veld

James veel sterkte met het verlies van hun

veel overeenkomsten qua club. Het zijn

Koeltechniek, het bedrijf dat mede door

dierbare echtgenoot, vader en/of opa.

allebei grote verenigingen met veel aanhang
en een regionale uitstraling. Longa heeft op
dit moment sportief de wind behoorlijk in
Door: Mark Wessels
Bein Westerlaan is al meer dan 10 jaar

aan gemotoriseerd vervoer. In 1992 kwam hij

samen met Arjen Uitbeijerse eigenaar van

de rug maar ik hoop dat Grol uiteindelijk ook

bij zijn vader in de zaak; sinds 1 januari 2000

het Spiegelmagazine, een toonaangevend

weer op een hoger niveau belandt.

is Bein officieel eigenaar van de drukkerij.

tijdschrift voor karper vissend Nederland

sponsor van de s.v. Grol. In Lichtenvoorde

Licht aan! Daar kun je mee thuiskomen
De donkere dagen voor Kerstmis.

en België. Door de jaren heen heb ik veel

We hebben hier wel hard gelachen toen

We kennen ze allemaal.

mag Bein dan een bekende verschijning zijn,

Bein, kun je iets vertellen over

contacten opgebouwd in de sportvisserij

Grol 1 op de 11e van de 11e meende in

We zien nog steeds dat kinderen (maar

in Groenlo staat deze kleurrijke persoon nog

Drukkerij Westerlaan?

en de omzet van de drukkerij komt dan

carnavalstenue te moeten aantreden en

ook volwassenen) zonder verlichting op

niet bij iedereen op het netvlies. Vandaar
eerst een korte introductie.

ook voor 30% uit diezelfde visserijbranche.

de wedstrijd ook nog verloor. Als ze met

de fiets naar het sportpark toekomen of

“Wij zijn een bedrijf dat alle druktechnieken

De ontwikkelingen in de drukkerijwereld

dit soort acties doorgaan, dan blijven ze

het park zonder verlichting verlaten.

in huis heeft, dus ook digitaal drukwerk

gaan ontzettend snel; veel fusies en

voorlopig nog wel in de derde klasse spelen.

Bein verhuisde op jonge leeftijd met zijn

voor de kleinere oplages. In Lichtenvoorde

schaalvergroting.

De Business Club van de Grol heeft prima

ouders en zus vanuit Drenthe naar de

hebben we in totaal drie productielocaties:

Achterhoek. Vader Douwe Westerlaan

één hier in het centrum en twee op

De drukmachines draaien vele malen sneller

een inhaalslag maken. Daar staat tegenover

had namelijk in 1980 drukkerij Holweg in

het bedrijventerrein De Kamp Zuid. De

dan vroeger. Vijfentwintig jaar geleden

dat de sfeer geweldig is. Ik ga bijvoorbeeld

Zorg dat de fiets deugdelijk in orde is.

Lichtenvoorde overgenomen van wijlen

drukmachines zijn inmiddels zo groot

bedrukten we 10 ton aan papier per week

veel liever naar een avond van de BC in

Dit in het kader van een stukje veiligheid.

Willem Holweg. Bein heeft zelfs nog een

geworden dat we de machines vanwege

en nu hebben we weken dat we 10 ton aan

Groenlo dan naar die van de Graafschap. En

Van u zelf, van anderen.

aantal jaren op het Marianum in Groenlo

ruimtegebrek hier niet meer kwijt kunnen.

papierafval hebben. We hebben afgelopen

wat het sportieve betreft: ik heb gehoord

Het is ‘zien en gezien worden’.

gezeten waar hij de HAVO opleiding volgde.

Naast de 17 personeelsleden inclusief

jaar zo’n 800 ton papier bedrukt ondanks

dat Michel Hoffman, topscorer aller tijden

Ook van belang bij het punt met de

Waar de meeste Lichtenvoorde scholieren

McWinDo’s voor het digitale drukwerk ben

alle digitale ontwikkelingen. Gelukkig

van de Grol, nu verantwoordelijk is voor de

onoverzichtelijke verkeerssituatie nabij

dagelijks zwoegend op de fiets naar Groenlo

ik sinds 2008 voor 50% eigenaar van BK

hebben we met name in de regio nog veel

bovenbouw van de jeugd, dus dat zal dan

ploeterden gaf de jonge Bein de voorkeur

Verlag GmbH in Bocholt. Bovendien ben ik

klanten met wie het prettig zaken doen is.”

ook wel goedkomen..”.
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mensen in het bestuur, maar moet ook nog

Let hier op.
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de RABO-bank.

Column
Grol blijft Grol
In mijn vorige column hoopte ik dat na een jubileum, dat (terecht) goed gevierd is, de focus
binnen de Grol weer op voetbal kwam te liggen en minder op randzaken. Nu een paar maanden
later moet ik pijnlijk genoeg concluderen dat dit allesbehalve het geval is. De aanstaande fusie,
samenwerking, overname of hoe je het ook noemen wil blijft onderwerp van gesprek binnen de
club. Ook termen als carnavalstenues en de ‘kleine derby’ tegen Vios Beltrum zijn zaken die de

AL RUIM 45 JAAR UW PARTNER
IN MOBILITEIT

ERP
BLIJVEND SCH
STARIEF
APK KEURING
VAN € 19,95 *
ten)

(* ex afmeldkos

wandelgangen domineren op sportpark Den Elshof.
De communicatie rondom de vermoedelijk aanstaande fusie tussen Grol en Grolse Boys is op
z’n zachtst gezegd ongelukkig te noemen. Was wel een beetje te voorspellen na het impulsieve
huwelijksaanzoek van de voorzitter in maart 2018. In de tussentijd zijn er verschillende zaken
voorgevallen die gedurende een informatiebijeenkomst eind november 2018 toegelicht zijn.
Veel van deze gebeurtenissen zijn voor het publiek dat er niet echt tussenstaat, onbegrijpelijk
met als absoluut dieptepunt het besluit om wedstrijdpremies uit te loven aan mensen die
zich wilden ‘opofferen’ om met het eerste zaterdagelftal van de Boys mee te doen. Gelukkig

• 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

zijn er geen spelers gevallen voor deze krankzinnige wanhoopspoging. De reeds benoemde
informatiebijeenkomst was verhelderend omdat nu eindelijk eens open gecommuniceerd werd
richting de geïnteresseerden. Toch wel tekenend dat ook op zo’n avond je bepaalde mensen
de microfoon beter niet kunt geven als je met een strakke tijdsplanning zit. Even terugkomend
op het feit dat ik in de eerste zin het woordje ‘vermoedelijk’ gebruik, gezien het opvallend hoge
Grolse Boys gehalte op de verschillende sociale kanalen van de Grol, heb ik het gevoel dat er
ergens al een besluit is genomen.

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

Het hoogtepunt van de in de tweede alinea besproken informatiebijeenkomst was misschien wel
het vergelijken van de twee organisatiestructuren van de Grol en de Grolse Boys. Waar bij de
Grolse Boys een simpel organigram volstond, moesten er bij de ingewikkelde rondogram van de
Grol bijna twee dia’s aan te pas komen. De reactie vanuit het publiek kunt u wel invullen.

Sportieve ontspanning!

Dit jaar viel de 11 november op een zondag en dat heeft de Grol niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Een initiatiefnemer had het idee om de wedstrijd tegen Ruurlo niet in het eigen blauwe
thuisshirt af te werken maar om een speciaal ontworpen ‘carnavalsshirt’ te dragen. Het idee is
niet nieuw, bij 1. FC Köln doet men dit al jaren. Beroepscriticaster Leon ten Voorde wist bijna
niet in woorden te onderdrukken hoe fijn hij het wel niet vond dat Grol 1 juist in deze wedstrijd
onderuit ging. Persoonlijk vind ik het idee best grappig, alleen de uitvoering iets minder.
De paarse kleur van dit shirt heeft in ieder geval wel bewezen dat Grol in een ander kleur shirt
dan een blauwe nog niet bepaald een succesverhaal is.
S.v. Grol zit dit seizoen na achttien jaar weer bij Vios Beltrum in de competitie en dat heeft de
gemoederen ondertussen toch behoorlijk bezig gehouden. Men spreekt in veel gevallen over de
‘kleine derby’, vergelijkend met de wedstrijd tegen Longa ’30. Echter moeten we als Grol in mijn
ogen niet kinderachtig doen en toegeven dat we qua niveau momenteel dichter bij Vios liggen
dan bij Longa en dat dit dan ook de (hopelijk voorlopige) nieuwe realiteit is. Neemt niet weg dat
ik liever niet wil weten in welke mate het hoongelach vanuit Beltrum zal klinken wanneer ze ook
nog eens weten te winnen. Hopelijk wordt de zaterdagavond wedstrijd tegen Vios een leuke
wedstrijd met veel publiek uit beide kampen waarbij Grol uiteindelijk aan het langste eind trekt.
Twee jaar geleden begon ik als columnist, acht columns later heb ik besloten om mijn pen

marveld.nl

aan de wilgen te hangen. Om de simpele reden dat ik het toch niet iets voor mij vind. Er komt
ongetwijfeld een waardige nieuwe opvulling van de laatste pagina van het clubblad.
Aan alle lezers een fijne kerst en een prettige jaarwisseling toegewenst!
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Bestuurstaal 2018-2
Deze rubriek is niet zo lang als anders.
De bestuurders zijn in het afgelopen
halfjaar vooral druk geweest met de
eerste vijf onderwerpen die hieronder
staan. De teksten zijn ook wat korter
omdat dit clubblad al heel erg vol was.
Knap van de redactie dat ze elke keer
eigenlijk teveel copy hebben.
1. Het jubileumjaar is geslaagd. Op zondag
6 januari 2019 tijdens de nieuwjaarsreceptie
wordt het jubileum Grol 100 afgesloten met
het aanbieden van het jubileumcadeau.
2. De verkenningen voor een fusie met
Grolse Boys lopen. Het ziet ernaar uit dat
in het voorjaar een voorstel aan een extra
ledenvergadering wordt voorgelegd.
3. De voorbereidende werkzaamheden voor
het vervangen van het kunstgras op het
hoofdveld, veld 1 en de Marveld Arena zijn
gestart.

zonnepanelen en LED-verlichting. We
hebben Groene Club -onderdeel van de
KNVB- om advies gevraagd. Ze komen in
januari het sportpark inspecteren.
8. Het project “Bewegen Groenlo 60plus”
is met succes gestart. Het project wordt
gedragen door alle verenigingen op
Den Elshof. Er zijn twee projectleiders
aangesteld, Maria Jans en Jos Porskamp.
De s.v. Grol beheert de subsidie die van het
ministerie is ontvangen.
9. De voetbalschool s.v. Grol was vorig
seizoen uitstekend verlopen. De volgende
stap is gezet. De voetbalschool is nu een
zelfstandige stichting. Waarbij Max de Vries
jr. de belangrijkste uitvoerder is. De s.v.
Grol heeft een contract met de stichting
afgesloten. Alle jeugdspelers van de s.v.
Grol kunnen gratis aan de voetbalschool
deelnemen.

14. Onze vrijwilligers zijn de basis van
onze vereniging. In dit seizoen zorgen 400
vrijwilligers ervoor dat onze 1.400 leden het
naar hun zin hebben bij de s.v. Grol. Kom
daar in de grote stad maar eens om.

4. Er is een nieuwe Europese
privacy-wet ingevoerd, in Nederland
genoemd Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In een
Privacyverklaring (staat op de website)
heeft de s.v. Grol precies beschreven hoe zij
met persoonsgegevens om gaat.
5. De organisatiestructuur van de s.v. Grol
is verder ontwikkeld. Zo heeft het nieuwe
voetbalbestuur zijn rol intussen helemaal
opgepakt.

17. Het voetbalbestuur gaat alle
voetbaltechnische stukken en afspraken
binnen de s.v. Grol omzetten in een
“Voetbalbeleid s.v. Grol”.

11. Het nieuwe orgaan binnen de s.v. Grol
“De 12e man” is goed gestart. Er zijn al
meer dan 50 leden. De eerste ledenavond
heeft ook al plaatsgevonden.
6. De grote droogte in de zomer heeft onze
natuurgrasvelden ernstig beschadigd zeker
ook door een (terecht) sproeiverbod door
het waterschap. Door grote inspanning
van de onderhoudsgroep in het najaar
gecombineerd met een speelverbod zijn de
velden 2 en 4 nu weer in goede staat. Veld
3 dat ook trainingsveld is, zal dit seizoen
niet helemaal herstellen.
7. De s.v. Grol wil haar sportpark
verduurzamen met bijvoorbeeld

12. Het Nationaal Sportakkoord “Sport
verenigt Nederland” is getekend. Wij gaan
kijken wat dit akkoord voor onze vereniging
betekent.
13. Per 1 januari 2019 gaat er een nieuwe
BTW-regeling voor sportverenigingen in.
Om een heel ingewikkelde regeling samen
te vatten. De s.v. Grol gaat er € 4.000,- tot
€ 8.000,- per jaar op achteruit. De nieuwe
Nederlandse regeling is een gevolg van
Europese wetgeving.
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Als klap op de vuurpijl moesten de teams
ook nog een dansje uit deze jaren opvoeren;
de Lambada, de Macarena, Ketchupsong en
cotton eye Joe zorgden voor een hoop lol.

15. De ZZP-actie voor een reclamebord op
veld 1 is helemaal geslaagd. Er zijn 8 nieuwe
sponsoren bij gekomen. Ze kunnen zich op
deze manier ook aansluiten bij de Business
Club Grol. Wat weer heel goed is voor hun
netwerk.

16. De onderhoudsgroep bouwt aan een
“Slangenhuisje” op de oude oefenhoek.
Bedoeld om de slangen van de sproeiinstallatie op te slaan, dus dicht bij de
natuurgrasvelden. Enige ruimte voor de
opslag van de materialen van het beachveld
- dat ernaast ligt - wordt in het huisje ook
gemaakt. De bouw is mogelijk gemaakt
door een forse gift van € 4.000,- van de
Vrienden van de s.v. Grol. Van dit bedrag
worden de materialen gekocht.

10. De ledenvergadering heeft ingestemd
met het voorstel van het bestuur om de
contributie voor 35+ en 45+ voetbal te
verlagen. Die contributie ligt nu beter in
verhouding met de contributie van het
overige seniorenvoetbal.

Ladiesnight 80’s en 90’s party

Naast de bier, wijn en likeurproeverij die
wederom uitstekend verzorgd was door Rob
Porskamp van Den Elshof werd er ook aan de
stevige trek gedacht. Bitterballen, chocolade,
Op vrijdagavond 14 december was het 2e
“verbroederingsfeest” tussen alle senioren
damesteams van Vios Beltrum en de s.v.
Grol een feit. Deze keer was gekozen om
een thema aan dit feest te koppelen, terug in
de tijd naar de roerige jaren 80 en 90.
Alles dames en een enkele man hadden
moeite gedaan om deze tijden te laten
herleven en er werden zelfs enkele bekende
personen gespot; Madonna en ma Flodder
waren van de partij.
Bij binnenkomst en na betaling, werden alle
teams opgesplitst en werden de ruim 50
dames verdeeld over 4 nieuwe groepen. Met
deze teams zou er gestreden worden.
Een ‘herken het plaatje’ zorgden al voor vele
oehs en ahs en toen de muziekfragmenten
tijdens het introspel ingezet werd, kwamen
de herinneringen terug.
nootjes en een frietje zorgden ervoor dat een
ieder volop aan haar trekken kwam.

18. We zien dat meer jeugdspelers van de
s.v. Grol worden uitgenodigd voor regionale
trainingen en selecties. Een goed teken
voor de jeugdopleiding. De andere kant
daarvan is dat we aan het begin van het
seizoen een paar heel goede jeugdspelers
zijn kwijt geraakt aan hoger spelende
amateurverenigingen.

De finale bestond uit karaoke. Waar normaal
het een eeuwigheid duurt voordat er iemand
opstaat om te beginnen was dat hier niet het
geval. De aanvragen en lijstjes stroomden
binnen waardoor we schitterende optredens
kregen van Normaal, Grease, Boney M en
vele anderen.

19. Onze vertrouwenspersonen Miriam
Menzing en Gerard Platter doen op de
achtergrond en buiten de publiciteit heel
goed werk voor de s.v. Grol. Zij voorkomen
dat kleine conflicten groot worden en ze
zijn een toegankelijk aanspreekpunt. Dat
mag wel eens gezegd worden.

Na het laatste, door alle meiden hard
meegezongen kinderen voor kinderenlied,
werd er nog even nagepraat aan de bar
met een drankje. Hier zijn dan ook nieuwe
ideeën ontstaan voor een barbecue,
gezamenlijke afsluiting en wat nog meer.
Een groot compliment ook naar de besturen
van beide verenigingen die het initiatief
dragen en ondersteunen.
Op naar een mooi 2019 met deze prachtige
teams.

20. Het hoofdbestuur wenst iedereen
hele fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar. Laten we in het nieuwe jaar zo
met elkaar verder gaan.
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