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Geachte lezer,

Hij ligt voor u. De vierde en hiermee de Kersteditie van uw eigen clubblad. We hebben er naast de 
achtergrondverhalen en vaste rubrieken die u gewend bent een kersttintje aan proberen te geven, 
met middenin het kerstfusieverhaal weergegeven in een striptekening. Ja, want zo staand op de 
drempel van een nieuw jaar, maar evenzo de nieuwe toekomst voor het voetbal in Groenlo, kun-
nen we gerust stellen dat we een roerig jaar achter de rug hebben, de fusie aangaand. Bijzonder 
knap hoe het fusieverhaal door de vereniging geloodst is en tot een zo goed einde gebracht. Tot 
en met een unaniem besluit zelfs. Daar zag het een jaar geleden echt niet naar uit want heeft het 
Nederlands elftal 14 miljoen bondscoaches, s.v. Grol heeft ruim 1000 ‘bestuurders’. Complimenten 
aan allen die hier een rol in hebben gespeeld. Ook het gezond verstand heeft gezegevierd, in het 
belang van het voetbal in ons fijne stadje. 

Het is ook de periode dat naast de oven de trainerscarrousel op volle toeren draait. Zoals al 
hoorbaar en voelbaar was, krijgt ook Grol een nieuwe hoofdtrainer. Hier hoefde je geen helder-
ziende voor te zijn. Niets ten nadele van, maar 3 jaar is een normale periode voor een trainer. 
Iedere trainer heeft zijn eigen houdbaarheidsdatum. Het zou mooi zijn dat het trainersduo dat het 
vlaggenschip nu onder zijn hoede heeft de boot naar de 2e Klasse loodst. Wat zou het prachtig zijn 
het laatste seizoen als ‘zelfstandig’ s.v. Grol af te sluiten met promotie. De Periodetitel is al binnen. 
De club is eraan toe. Wat droom ik al stiekem van een mooie toekomst. Het talent dat ongedul-
dig in de coulissen staat te trappelen heeft veel in zijn mars. Het is ‘de gouden lichting’ die eraan 
staat te komen. Maar of deze in de F, E, D, C, B en A-periode haar status van gouden lichting in 
deze klassen ook in de senioren waarmaakt? Laten we ze eerst maar eens zien te behouden want 
de Lautjes Knippenborg zullen ook wel gaan bellen en de jongeren een worst voorhouden. Trap 
er niet in jongens! De voetbaltoekomst ligt op Den Elshof als je het mij vraagt. Juul Stokkers kom 
ook terug, Wouter Pillen heeft de keus al gemaakt om terug te keren van RKZVC, naar het schijnt. 
Welkom thuis zou ik zeggen!

Wie Sander Hoopman op gaat volgen en met deze gouden groep aan de slag mag gaan? Het 
voetbalbestuur hult zich in nevelen en een stilzwijgen. Prima. Verhalen doen genoeg de ronde, 
maar dat is nu eenmaal ‘des Grols’. Misschien is er echter al wel witte rook als u dit leest. Onze 
‘Stamgast’ neemt op de laatste pagina het aanbod aan kandidaten alvast door. 

We zullen het allemaal zien. Vooralsnog wens ik u allen namens de clubbladredactie veel leesple-
zier toe. Onder de kerstboom, naast de kerststal, uitbuikend op de bank, of lozend op het toilet, 
bijkomend van vele gangen kerstlekkernijen. Uiteraard hele fijne Kerstdagen toegewenst en alles 
wat maar wenselijk is voor het nieuwe jaar, gezondheid voorop.

Henri Walterbos, Hoofdredacteur
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Bert Franssen
Op vele fronten actief

Door: Ronald Buesink

Op een koude donderdagavond pak ik 

mijn fiets om naar Bontwerker nummer 7 

te gaan. Bert, herstellende van knieopera-

tie, opent zelf de deur en ik word gastvrij 

welkom geheten. Een warme kop koffie 

en een stuk speculaas worden op tafel ge-

zet en de tijd om iets meer over deze per-

soon te weten te komen is aangebroken. 

Hoewel de iets oudere garde Bert wel 

kent, hij doet namelijk al vele jaren iets 

voor de Grol, kan ik me voorstellen dat er 

ook een aantal zijn (de jongere jeugd) die 

hem niet of nauwelijks kennen. Hij speelt 

vaak een rol op de achtergrond en is niet 

elk weekend te zien op ons sportpark.

Nou Bert, wie ben je?
“Om maar met het belangrijkste te beginnen. 

Ik ben al 37 jaar gelukkig getrouwd met Anita 

en wij hebben samen drie kinderen. Twee zo-

nen, Jesper en Tim en dochter Leonieke. Jes-

per (25) woont nog bij ons thuis en voetbalt 

al jaren bij de Grol. Hij speelt op dit moment 

in Grol 11. Hij hoopt binnenkort zijn PABO te 

halen. Tim (32) woont samen in Lent, voetbalt 

niet en werkt in de ICT. Leonieke(28) woont 

samen in Nijmegen en werkt sinds kort bij 

een verzekeringsmaatschappij.

Zelf kom ik uit een gezin van vijf kinderen. 

Ik heb nog twee broers, Luc en Rob en een 

zus. En één zus is helaas nog niet zolang 

geleden overleden. We wonen allemaal in 

de Achterhoek en hebben veel raakvlakken. 

Mijn broers en ik werken namelijk allemaal 

in het onderwijs als roostermaker of als 

docent of een combinatie hiervan.

Zelf ben ik alweer acht jaar werkzaam aan 

het Gerrit Komrij College in Winterswijk. 

Mijn functie is docent roostermaker. En 

daarnaast geef ik ook nog les in de vakken 

M&O en economie. Hiervoor heb ik gewerkt 

aan het ROC van Twente (vroeger MEAO 

Enschede) ook als docent roostermaker. Hier 

heb ik verreweg mijn langste tijd door ge-

bracht, om precies te zijn 25 jaar. Naast roos-

termaker gaf ik ook nog les in bedrijfseco-

nomie en bedrijfsadministratie. Deze vakken 

heb ik in de jaren tachtig in de avonduren 

succesvol afgerond. Elke week een paar 

avonden naar Hengelo voor deze studie. En 

dat vier jaar lang. Dat was best pittig.

Maar mijn eerste baan was docent licha-

melijke opvoeding. Ik heb deze opleiding 

gevolgd aan de KALO in Tilburg. In 1978 heb 

ik mijn diploma gehaald. De eerste paar 

maanden als gymdocent heb ik gewerkt 

aan het Kottenparkcollege in Enschede en 

vervolgens moest ik in militaire dienst waar 

ik sportinstructeur was. Na mijn diensttijd 

kreeg ik een fulltimebaan aangeboden in 

Eerbeek op verschillende basisscholen waar 

ik vanuit Groenlo elke dag naar toe reed. Dat 

betrof een waarneming. Ook ben ik nog een 

tijd badmeester geweest op het voormalig 

buitenbad “de Bempte”. 

En uiteindelijk werd ik docent lichamelijke 

opvoeding aan twee scholen in Winterswijk 

(de MAS en de MAVO) en in Groenlo aan 

het Marianum. Samen weer goed voor een 

fulltimebaan. Uiteindelijk heb ik ongeveer 14 

jaar als gymdocent gewerkt.”

Voetbalcarrière Bert
“Op 11-jarige leeftijd ben ik begonnen als 

speler bij de Grol. Dat was in 1967. De eerste 

maand was gratis om te kijken of je het wel 

leuk vond. Ik kwam terecht in de aspiranten 

A (de latere D-jeugd en nu dus O-13) en hier 

heb ik 1,5 jaar gevoetbald. Mijn positie was 

aanvaller. Daarna stroomde ik door naar de 

C1(O-15) voor twee jaar. Mijn trainer was 

toen Jan Kolkman. Toen nog 1,5 jaar in de 

B1(O-17). En als laatste jeugdteam kwam 

ik vervroegd terecht in de A-selectie(O-19). 

Harry Notten was daar mijn trainer. Hier heb 

ik 3,5 jaar als middenvelder gespeeld. Beken-

de namen met wie ik samen speelde in die 

tijd zijn Ronald Porskamp, Stef Kroekenstoel, 

Dickie Dibbets, Frans klein Gunnewiek, 

Hans Huijskes, Fut Vaarwerk, Paul Kuipers, 

Willie Nijland. Met dit team zijn we ook nog 

kampioen geworden.

Toen ik overging naar de senioren kwam ik 

in Grol 2 te voetballen. Hier heb ik twee jaar 

gespeeld en daarna kwam ik in Grol 4 te 

voetballen, later nog in Grol 5 en Grol 6. Het 

prestatieve werd steeds een stukje minder. 

In Grol 6 begonnen mijn knieën op te spelen. 

Ik ben in korte tijd vier keer door mijn knie 

gegaan. Uiteindelijk werd ik er op mijn 26ste 

aan geopereerd en dat betekende voor mij 

einde actieve voetbalcarrière. Zeker omdat ik 

in die tijd ook nog een baan had als gymdo-

cent was het onverantwoord om het weer 

te proberen. Uiteindelijk heb ik nog tot mijn 

38ste als gymdocent kunnen werken.”

Bert als leider/grensrechter
“Toen ik noodgedwongen moest stoppen 

met voetballen werd ik door Michel Fren-

ken, destijds trainer van de tweede selectie 

senioren, gevraagd als leider/grensrechter. De 

tweede selectie bestond uit Grol 3 tot en met 

Grol 5. Deze teams werden samen getraind 

door Michel Frenken. Ik werd toen eerst één 

jaar leider/grensrechter van Grol 5. Ik was op 

zondag verantwoordelijk voor dit team. En na 

dat jaar ben ik nog 6 jaar leider/grensrechter 

geweest van Grol 3. En later nog 6 jaar leider 

bij Grol 2. André Bomers was toen grensrech-

ter. Naast Michel Frenken heb ik als leider 

nog onder Bennie Wielakker, Rudi Wantia en 

Ben Bomers gewerkt.

Als leider/grensrechter van Grol 3 staat één 

wedstrijd nog helder op mijn netvlies. Dat 

was een uitwedstrijd tegen WVC. De wed-

strijd was op een vroege zondagochtend en 

in het Las Vegas van de Achterhoek was er 

in die tijd vrij sluitingsuur. De hoofdrolspeler 

zit nu tegenover me. Jij was zo verschrikkelijk 

slecht in de eerste helft dat Michel Frenken 

je, bij een 2-0 achterstand, wilde wisselen. 

Maar door een gebrek aan spelers kon hij 

dat niet doen en werd je noodgedwongen 

als rechtsbuiten opgesteld. En in die tweede 

helft was je wakker geworden met drie 

puike voorzetten op de kop van Michel Hof-

fman wonnen we nog met 2-3. Die wedstrijd 

werd ook nog eens door Eddy Olyslager op 

video vastgelegd. Dat was ook nog ééns de 

laatste wedstrijd op dat veld want een week 

later brandde de tribune af.”

Functies binnen de Grol 
“In het jaar millenniumjaar 2000 ben ik 

lid geworden van het bestuur senioren. Ik 

ben 8 jaar contactpersoon geweest voor 

de recreatieve teams en in 2008 ben ik 

wedstrijdsecretaris geworden voor alle se-

niorenteams. En dat ben ik nog steeds. Hier 

ben ik best druk mee. Zeker met alle 35+ en 

45+ teams die erbij zijn gekomen. Je moet 

hierbij denken aan het verplaatsen van 

wedstrijden (contact opnemen met tegen-

standers en KNVB), het regelen van oefen-

wedstrijden, overleg met Tonnie Hartman 

i.v.m. bezetting velden en kleedkamers, 

enz. Bovendien ben ik al vanaf het begin 

vrijwilliger bij het Marveldtoernooi. Eerst 

als grensrechter en sinds 2001 als teambe-

geleider van een buitenlands team. Ook 

ben ik een achttal jaar jeugdleider geweest 

bij de jeugdkampen en 5 jaar als leider / 

grensrechter bij het jeugdteam van Jesper. 

Met de bezetting van de velden is dat niet 

altijd makkelijk. Er moet ruimte zijn. Met 

alle wedstrijden op de vrijdagavond heb 

je al twee velden nodig om op te spelen. 

Anders zijn de wachttijden veel te lang.



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  11.00 t/m 18.00

Beltrumsestraat 40, 

7141 AM    Groenlo

AH-Groenlo-adv-Grol.indd   1 28-06-19   14:15

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

WIJ HELPEN 
JE SCOREN...

...MET GOED ADVIES
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Verder draag ik nog mijn steentje bij aan de 

befaamde snertloop die elk jaar in januari 

plaats vindt. Ik bemoei me dan met name 

met de inschrijving van de deelnemers en 

zorg voor de verwerking van de aankomst-

tijden. Dit doe ik al jarenlang met heel veel 

plezier.”

Andere bezigheden/hobby’s 
“Naast voetbal interesseer ik me voor bijna 

alle andere sporten. Tijdens de Olympische 

Spelen kan ik uren voor de tv zitten om alles 

te volgen. Zeker sporten waar Nederlandse 

atleten aan deelnemen volg ik op de voet. Of 

het nu de Olympische winter- of zomerspelen 

zijn, ik vind alles leuk.

Ook ben ik al jarenlang volleybalscheids-

rechter en scheidsrechtercoördinator. Ik ben 

begonnen met het fluiten van wedstrijden 

bij de plaatselijke volleybalvereniging Grol 

vanwege een gebrek aan scheidsrechters. 

En omdat ik er steeds meer plezier in kreeg 

ben ik er mee door gegaan en heb ik, als 

bondsscheidsrechter, op redelijk niveau ook 

veel andere teams gefloten.

Verder mag ik erg graag lezen. En het liefst 

lees ik boeken die iets te maken hebben 

met de geschiedenis. Boeken uit de tweede 

wereldoorlog vind ik zeer boeiend. Ik heb 

al menig boek op de kop weten te tikken. 

Ik struin regelmatig boekenmarkten af om 

tweedehands boeken te scoren. Maar ook 

sportboeken hebben mijn voorkeur en dat 

kan van alles zijn. Denk aan biografieën, 

autobiografieën van bekende sporters. Ik kan 

als ik tijd heb uren lezen. Dat werkt voor mij 

zeer ontspannend.”

Bert is een persoon waar je van op aan 

kunt. Als wedstrijdsecretaris senioren zal 

hij altijd zijn stinkende best doen om je 

te helpen. De nodige ervaring die hij in 

de loop der tijd heeft opgedaan zal hem 

daarbij helpen. We hopen dat Bert, als 

vrijwilliger, nog vele jaren voor de Grol 

behouden blijft. Dit soort mensen zijn 

goud waard.

Door: Ruth Hulshof

Beste lezers, 

wij hebben een tekort aan trainers en 

kunnen jouw hulp goed gebruiken. Wil 

jij graag iets betekenen voor onze club of 

heb je nog één á twee uurtjes vrij in de 

week, dan is dit wellicht iets voor jou.

Iedere week trekken de 28 spelers van Lon-

ga’30/Grol G-jeugd hun voetbalschoenen aan. 

Donderdagavond staat de G3 om 18:00 uur 

klaar op de achterste velden om een potje te 

voetballen. Dit team bestaat uit 5 lachebekjes 

die samen met hun vriendjes de grootste lol 

hebben. We bieden speelsgewijs voetbal aan, 

waar we met kleuren en oefenkaarten zes 

weken dezelfde structuur aanbieden. Zodra 

de spelers samen het veld aflopen komen de 

21 spelers van de G1 en G2 het veld op. De 

ballen worden uit de karren gehaald en de 

eerste goals zijn alweer gemaakt.

‘Ik vind het leuk om bij Grol te voetballen 

en fiets daarom ook graag vanuit Zieuwent 

heen en weer zodat ik geen trainingen hoef te 

missen!’ is een van de vele opmerkingen.

De spelers komen voor de training op de fiets 

of speciaal met de taxi, vanuit Ruurlo, Borcu-

lo, Hengelo Lichtenvoorde en Zieuwent. 

De training is begonnen en er wordt hard ge-

werkt, om de zaterdag vindt er namelijk een 

competitiewedstrijd plaats. Op dit moment 

staat G1 op de vijfde plek en G2 op de eerste 

plek. Beiden teams van Grol spelen in de 

eerste klasse in regio Oost-Nederland en gaan 

voor het kampioenschap, want feesten dat 

kunnen ze wel.

We hebben in de afgelopen jaren aan diverse 

toernooien deelgenomen, in het bijzonder 

hebben we de fair play cup gewonnen. Weer 

onderweg naar Groenlo wordt er dan ook op 

zijn hards meegezongen met de muziek en 

kletsen we de oren van elkaar af. ‘Wat was 

het weer een leuke dag’.

Naast al deze leuke activiteiten vinden wij 

het belangrijk dat deze jongens en meiden 

voldoende begeleiding krijgen. Helaas is het 

voor ons als leiders en trainers niet mogelijk 

om tijdens de trainingsavonden van de G1 en 

G2 de juiste specifieke aandacht te geven aan 

de spelers die het nodig hebben. Deze aan-

dacht is van groot belang omdat we met een 

grote groep zijn waarin iedereen uniek is.

Wij hebben een tekort aan enthousiaste 

mensen die ons willen en kunnen helpen, om 

voor deze twee groepen het voetballen zo te 

creëren dat ze ontspannen naar huis kunnen.

Wil jij onderdeel worden van het G-team 

en een steentje bijdragen voor de club,

dan kun je contact opnemen met 

Natascha Dankbaar: nataschadankbaar@

hotmail.com

0612962468 

‘Het fanatiekste en gezelligste team, dat zijn wij!’ 






Ronald Gerritsen, De Woerd 9, 7141 GK 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.

De top kunnen
bereiken. Door
klein te beginnen
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
Rabobank sporten waar iedereen graag naar
kijkt, maar ook sporten die iedereen kan
beoefenen. Wij zijn dan ook een troste partner
van SV Grol!

www.rabobank.nl/noa

Growing a better world together

9

1. Na de buitengewoon positieve besluitvor-

ming over de fusie met Grolse Boys gaat het 

proces weer verder. De zaken uit het fusievoor-

stel moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd. 

Dat wordt projectmatig aangepakt. 

7. De KNVB heeft een Meldpunt Wanorde-

lijkheden geopend. Daar kunnen verenigingen 

anoniem excessen of onsportief gedrag bij 

andere verenigingen melden. Bij clubs waar 

het structureel mis gaat – waarover dus veel 

meldingen komen – , is de KNVB van plan in 

te grijpen. Dit soort risicoverenigingen wil de 

KNVB eerder in beeld krijgen. De verst gaande 

sanctie is royement van een vereniging. 

8. Dat het ook anders kan, bewees voetbal-

vereniging Veluwezoom, eerder een pro-

bleemclub. Onze leiders van JO-13 hadden een 

klacht ingediend over het functioneren van 

de verenigingsscheidsrechter bij de wedstrijd 

Veluwezoom JO-13-Grol JO-13. De man was 

zeer partijdig en floot veel te vroeg af bij de 

stand 2-1. De voorzitter van Veluwezoom 

antwoordde uitgebreid waarbij duidelijk werd 

dat de verenigingsscheidsrechter voorlopig 

op non-actief was gezet wegens onsportief 

gedrag. Van beide kanten is dit een voorbeeldig 

proces geweest. 

gemeente zal voor die bijeenkomst op 4 maart 

2020 een deskundige inschakelen. 

11. Het voorstel van Grol om in 2025 nog maar 

op drie plekken jeugdvoetbal te organise-

ren werd serieus ontvangen en besproken. 

Iedereen begreep ook hier de noodzaak om 

samen te werken. Er wordt diepgaander over 

gesproken op de volgende bijeenkomst van 

de voetbalverenigingen op 22 april 2020. Voor 

dat overleg wordt ook Vios Beltrum (gemeente 

Berkelland) uitgenodigd. 

12. De uitnodiging aan Vios B. heeft te maken 

met de samenvoeging van de twee meiden-/

vrouwenafdelingen. Van Grol en Vios. Eind 

november hebben beide besturen daarvoor 

groen licht gegeven. Bij de Grol op voorstel van 

het voetbalbestuur. De samenvoeging zal pro-

jectmatig worden voorbereid. Bij Grol is Milou 

Groot Kormelink daarvoor verantwoordelijk als 

lid van het voetbalbestuur. 

13. Er komen voor de trainingen 8 mini-doelen 

bij. Daarvan worden er 4 nieuwe aangeschaft 

en komen er 4 gebruikte over van Grolse Boys. 

In totaal hebben we dan 24 mini-doelen. Nu 

nog het opruimen van die doeltjes …….. 

14. Voor de teams Meiden onder 17 en 

Jongens onder 16 is een extra regeling voor de 

reiskosten getroffen. Deze beide teams zijn 

bovenregionaal ingedeeld. Ze moeten verre 

uitreizen maken. Ze worden dit seizoen behan-

deld als een selectie-elftal. 

BESTUURSTAAL 2019-2

2. De zes fusie-projecten zijn: bestuurlijke en 

juridische zaken, financiën en ledenadminis-

tratie, kledinglijn en sponsoring, voetbaltechni-

sche zaken en faciliteiten, verduurzaming sport-

park en historie Grolse Boys op Den Elshof. 

3. Voor de zes projecten zijn zes projectgroe-

pen gevormd met daarin mensen van de Grol 

en Grolse Boys. De meeste zaken moeten in 

het eerste halfjaar van 2020 gerealiseerd wor-

den, de officiële fusiedatum is 1 juli 2020. 

4. Het vrouwenvoetbal bij Grol bestaat dit jaar 

50 jaar. In 1969 is men begonnen maar er zitten 

ook periodes tussen zonder een vrouwenelftal. 

Sinds een jaar of tien staat het meiden- en 

vrouwenvoetbal zeer stevig in de voetbalschoe-

nen. Het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB 

bedraagt ruim 160.000 leden. 

5. Het totaal leden bij de KNVB is wel met 

1% gedaald naar 1,2 miljoen. De KNVB blijft 

veruit de grootste sportbond van Nederland. Er 

worden zo’n 750.000 voetbalwedstrijden per 

seizoen gespeeld. 

6. De KNVB doet onderzoek naar nieuwe 

competitievormen voor de jeugd. Er moet 

meer flexibiliteit komen, bijvoorbeeld het 

spelen op vrijdagavond of zondag. Er stoppen 

teveel voetballers (leden) in de categorie 15-21 

jaar. Voor de clubs worden er informatie-avon-

den gehouden, waarbij ook ideeën worden 

verzameld. 

9. Op 20 november was er weer een bestuur-

lijk overleg tussen de voetbalverenigingen in 

Oost Gelre. In dat overleg heeft de Grol twee 

zware kwesties aangekaart, het drugsgebruik 

bij jongeren en het bundelen van het jeugd-

voetbal. 

10. Het drugsgebruik door jongeren (dus ook 

jonge voetballers/voetbalsters) werd door 

elke vereniging herkend. Iedereen had hier 

grote zorgen over. Op voorstel van Grol en de 

gemeente komt er een informatie-avond over 

de drugsproblematiek voor alle verenigingen 

in de gemeente Oost Gelre. Want het begint 

met bewustwording en informatie en daarna 

voorlichting over de schadelijke gevolgen. De 

15. Ook bij de Grol zijn er jeugdleden die 

in een moeilijke leefsituatie zitten of andere 

problemen hebben. Vanuit de jeugdzorg 

van de gemeente is daar aandacht voor. Het 



STERK IN UW MERK
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team jeugdzorg heeft gevraagd aan Grol een 

signalerende functie te willen hebben. Vanzelf-

sprekend heeft Grol dat toegezegd. Namens de 

commissie Jeugdzaken zal Ron Klein Gebbink 

als contactpersoon voor de gemeente optreden. 

530 functies uitvoeren. Van die vrijwilligers 

heeft al 75% een vrijwilligersovereenkomst 

ondertekend. 

21. De Supportersclub heeft haar bestuur 

zeer drastisch verjongd. De oudere en ervaren 

bestuursleden vonden het tijd hun taak over 

te dragen aan een heel nieuwe generatie. Een 

bewuste en moedige stap. 

22. De Grol heeft natuurlijk een groot aantal 

verzekeringen lopen. Vooral voor de accom-

modatie. Dit verzekeringspakket is doorgelicht 

door Univé samen met de SEAG, zodat de 

dekking van de risico’s is bijgewerkt. 

23. Bij het Marianum in Groenlo wordt 

een nieuwe sporthal gebouwd. Zo heeft de 

gemeenteraad besloten. In ieder geval tot 2027 

blijft sporthal Den Elshof in gebruik voor de 

zaalsportverenigingen. Voorlopig gaat alleen 

gymnastiekvereniging Rap en Snel verhui-

zen naar de nieuwe sporthal. Het wordt een 

sporthal met de grootte van drie gymzalen. 

27. Het algemeen bestuur laat zich bij deze 

organisatiewijziging in de komende tijd 

ondersteunen door een extern deskundige. 

De Rabobank zal deze extern deskundige ter 

beschikking stellen. 

28. Namens de sportverenigingen in Groenlo 

heeft de Grol twee jaar geleden subsidie aan-

gevraagd voor een project 65+sport. Die subsi-

die van € 70.000,- is toegekend en het project 

draait al meer dan een jaar. Zeer succesvol. 

Het aantal deelnemers nadert de 100. Een heel 

hoog aantal voor een plaats als Groenlo. Pro-

jectleiders zijn Jos Porskamp en Maria Jans. De 

subsidie is bedoeld voor twee jaar. Dus wordt 

er nu nagedacht hoe het project kan worden 

voortgezet zonder die landelijke subsidie. 

29. De nieuwe berging voor de slangen en 

dergelijke voor de beregeningsinstallatie is 

gereed en officieel geopend. De Vrienden van 

de SV Grol (VSVG) heeft een flinke financiële 

bijdrage geleverd voor de bouw. Bij de officiële 

opening heeft het gebouwtje ook een naam 

gekregen. Het “Jan Schut Hoes”. Vernoemd 

naar de vorige secretaris/penningmeester van 

de VSVG. Hij heeft zelf het naambord onthuld 

in aanwezigheid van zijn echtgenote Hannie en 

de woensdaggroep. 

30. Deze woensdaggroep heeft het hekwerk 

langs de parkeerplaats vernieuwd. De gekapte 

dode bomen in de strook langs het nieuwe hek 

worden nog vervangen en het hek wordt nog 

in de klimop (hedera) gezet zodat een “groene 

schutting” ontstaat. 

Het bestuur van de Grol wenst u alvast 

fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

16. Bij het moeten toepassen van het noodtrai-

ningsschema mag voortaan op het hoofdveld 

de wedstrijdverlichting ingeschakeld worden. 

Op dat veld zijn dan de meeste mensen. Met 

meer mensen op dat veld is het veiliger om 

meer licht te hebben. Bij het normale trainings-

schema wordt ook op het hoofdveld gewoon 

de trainingsverlichting ingeschakeld. 

17. Er zijn overigens nieuwe afspraken 

gemaakt over het afgelasten van trainingen en 

wedstrijden. Daarbij neemt Tonny Hartman 

het initiatief en voert dan altijd overleg met 

Cor Migchielsen en Tonnie Theissen van de 

onderhoudsgroep en Floris Geessinck van de 

SEAG . Ze hebben daarvoor met zijn vieren een 

app-groep gevormd. 

18. Een aantal verenigingsscheidsrechters van 

de Grol is toegetreden tot de “scheidsrech-

teruitwisseling Oost Gelre”. Zij fluiten nu ook 

wedstrijden bij andere verenigingen uit Oost 

Gelre. Daardoor fluiten er nu zondags ook ver-

enigingsscheidsrechters van die verenigingen 

bij de Grol. Rob Westervoorde (wedstrijdsup-

port/2e secretaris) vertegenwoordigt de Grol 

in het overleg over scheidsrechteruitwisseling 

Oost Gelre. De scheidsrechters ontvangen een 

vergoeding van € 10,- per wedstrijd. 

19. De Para Medische Begeleiding Groep valt 

per 1 januari 2020 onder de commissie Senio-

ren/JO-19. Hoofd van die PMB-groep blijft Gert 

Oeds Kristen. 

20. De vrijwilligerslijst 2019-2020 is weer op-

gesteld door Marco Frank. Hieruit blijkt dat we 

dit seizoen 340 vrijwilligers hebben die samen 

24. De Stichting Exploitatie Accommodatie 

Grol heeft een nieuwe secretaris. Dat is Rob van 

Uem (41), werkzaam als medewerker finance en 

control bij Zorgcombinatie Marga Klompé. Als 

secretaris heeft hij Hans van Halm opgevolgd. 

25. Per 1 januari 2020 worden de drie besturen 

onder het algemeen bestuur (nieuwe naam 

voor hoofdbestuur) verder verzelfstandigd. Het 

voetbalbestuur, het organisatiebestuur en het 

accommodatiebestuur hebben dan alle drie 

ook een eigen budget dat toegekend wordt 

door het algemeen bestuur. 

26. Het algemeen bestuur bestaat per 1 januari 

2020 uit 7 leden met de posities van voor-

zitter, secretaris, penningmeester, voorzitter 

voetbalbestuur, voorzitter organisatiebestuur, 

voorzitter accommodatiebestuur, projecten/

algemene zaken. 



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
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Bankzaken
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John Ligtenberg geeft vorm aan ruimte. 
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John ligtenberg is grafisch vormgever. 

Logo’s, huisstijlen en brochures.

Nieuwstad 10, 7141 BD, Groenlo

T. 06 222 16 396

www.johnligtenberg.nl 
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Witte en bruine eieren

Door: Rik Gockel en Pim Westervoorde

Op steenworpafstand van het befaamde 

kruisbeeld in Zwolle ligt het pluimveebe-

drijf van Leo en Carin Klein Avinck. Het 

is geen groot landgoed maar een com-

pacte aaneenschakeling van aan elkaar 

gebouwde schuren en een woonboer-

derij. In de tijd dat ‘de boer’ het moet 

ontgelden en zich moet verantwoorden, 

maken wij kennis met een Grolfamilie 

– alle vier de kinderen voetballen bij 

Grol – die niet leeft binnen de ‘Grolse 

grachtengordel’ maar tussen de kippen 

op het platteland. 

Leo is van beroep eigenlijk timmerman. 

“Door Carin ben ik in aanraking gekomen 

met de leghennen. De familie Reijerink is op 

deze plek begonnen en wij zijn hiermee ver-

der gegaan.” Reijerink Pluimvee is een leg-

hennenbedrijf dat zich richt op de productie 

van scharreleieren voor de consumptie. 

Iedere dag komen vanuit de stallen ongeveer 

100.000 eieren van de band af. Het is een 

bewuste keuze om (normale) scharreleieren 

te produceren. “We hebben een relatief 

klein perceel voor al onze activiteiten. 

Als je de doorontwikkeling naar biologische 

eieren wilt maken, dan heb je meer grond 

nodig omdat de kippen dan meer buiten-

ruimte vragen.” 

Na 75 weken nieuwe kippen 

Leo is iedere ochtend vanaf zeven uur in 

de stallen te vinden. “Eigenlijk zit er een 

heel vast ritme in mijn dagelijkse patroon: 

controles doen, eieren afdraaien en daarna 

V.l.n.r.: Chiel, Maud, Carin, Leo, Brit en Niek Klein Avinck



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

14

de administratie of reparaties.” De leghennen 

komen op een leeftijd van 17 weken en heb-

ben zeker drie weken nodig om te wennen 

aan de nieuwe omgeving en zijn maximaal 

75 tot 80 weken op de boerderij. Daarna zijn 

ze economisch afgeschreven. Dat betekent 

dat een gemiddelde leghen ongeveer 75 

weken bijdraagt aan de omzet. Aan de 

lopende band staat een medewerker die dat 

al 27 jaar doet. Van hieruit worden de eieren 

uitgeleverd naar een pakstation, van waaruit 

de groothandels worden bevoorraad. Carin: 

“Maar ook slagerij Van Geemen verkoopt 

onze eieren en op de boerderij kunnen men-

sen een doosje kopen in ons eierwinkeltje.”

Witte eieren

Witte eieren zijn duurzamer dan bruine 

eieren. Leo: “De leghennen die witte eieren 

leggen, leven langer en eten minder voer. 

En de kwaliteit is tot op het eind gemiddeld 

genomen beter. De beeldvorming van de con-

sumenten is vaak dat een bruin ei gezonder 

is. Dat komt vooral door de kleur, maar dat is 

een fabeltje.” Reijerink Pluimvee heeft beide 

soorten; de klant is bepalend. Diezelfde klant 

ziet dat de boerenbedrijven door wet –en 

regelgeving soms het mes op de keel wordt 

gezet. Carin: “Wij krijgen dat natuurlijk mee 

en we zijn trots als we zien dat het hele 

Malieveld in Den Haag vol met trekkers staat. 

Voor ons als pluimveebedrijf is de situatie 

nog onzeker, het is nog niet duidelijk wat de 

regels zijn en de gevolgen voor de intensieve 

veehouderijen. Boeren met koeien ,varkens 

of kippen zullen er allemaal mee te maken 

krijgen. We leven in een prachtig gebied waar 

we van elkaar afhankelijk zijn en samenleven 

met de dieren in een mooie, landelijke omge-

ving. Ik hoop dat dit blijft bestaan.”

Voetballen bij Grol 

Carin helpt zes jaar met het schoonmaken 

van de kleedkamers van de s.v. Grol op de 

woensdagmorgen, maar heeft haar oude 

beroep weer opgepakt. Ze werkt sinds maart 

2019 weer in de Molenberg als verzorgende. 

Leo heeft in zijn jonge jaren bij ‘De Kemper’ 

aan cafévoetbal gedaan. Dat is waarschijnlijk 

niet de inspiratie geweest voor Brit, Chiel, 

Niek en Maud om zich aan te melden bij 

de s.v. Grol. Nee, hun vrienden gaan ook 

voetballen en veel alternatieven zijn niet 

voorhanden. 

Niek (20 jaar), de enige van de vier die al 

regelmatig meewerkt in het bedrijf door 

eieren te sorteren, is derdejaars student op 

de PABO en wil leraar worden. Hij voetbalt 

in Grol 10. “Een vriendenteam met wat 

studenten die puur voor het plezier voetbal-

len. En ik ga iedere thuiswedstrijd naar De 

Graafschap, dat is mijn club.”

Maud (andere deel van de tweeling en dus 

ook 20 jaar) zit in het examenjaar van de 

MBO-opleiding Verpleegkundige en voetbalt 

in het combinatie-elftal VIOS/GROL 3. “Het 

samenspelen met de dames van VIOS bevalt 

goed. We spelen om de beurt in Beltrum en 

Groenlo. Je merkt dat het damesvoetbal bij 

VIOS echt meetelt. Wat dat betreft kan Grol 

nog wel een stapje maken.” 

Chiel (15 jaar) doet 4 HAVO op het Marianum 

in Groenlo en is keeper van JO17-1. Hij is het 

meest talentvol van de vier, spreekt dat ook 

wel eens uit, maar zijn broer en zussen zor-

gen er voor dat hij niet teveel bravoure krijgt. 

Ze vinden soms dat de selectieteams teveel 

verwend worden. “Voetballen en bij ‘Cappie’ 

(café Grolzicht) werken, daarmee vul ik mijn 

vrije tijd”, zegt Chiel, zijn schouders ophalend 

als hij wat jaloerse blikken ziet aan tafel. 

De vierde van het gezin is Brit (14 jaar). 

Zij zit in het derde jaar van het gymnasi-

um. Ze voetbalt in MO15-1. “Een gezellig 

team met allemaal leuke meiden.” Leo 

en Carin hebben hun vier kinderen nooit 

hoeven aansporen om te gaan sporten of 

voetballen. Carin: “Dat ging vanzelf door 

vrienden op school. Ze hebben elkaar 

gestimuleerd!”

Georiënteerd op Groenlo 
en Zwolle

Vooral de twee jongste telgen uit het ge-

zin, Chiel en Brit, kunnen niet om Groenlo 

heen. Ze gaan in Groenlo naar school en 

hebben al hun vrienden daar wonen. Ook 

Niek en Maud zijn op Groenlo georiën-

teerd, maar de oudste twee hebben wat 

meer binding met de Zwolse gemeenschap 

en meer vrienden buiten Groenlo wonen. 

“Ik zal de Zwolse kermis en ‘meifeesten’ 

nooit overslaan”, zegt Niek. Dé schakel 

tussen het rustige Zwolse leven (het 

platteland met haar eigen identiteit) en 

het meer dynamische Grolse leven is café 

Grolzicht oftewel ‘Cappie’. Het Zwolse en 

de Grolse leven komt daar perfect samen. 

Leo: “Ik ga daar nog iedere week biljarten 

en soms een wedstrijd van Ajax kijken. 

Chiel werkt er en we komen hier eigenlijk 

alle mensen uit ons sociale netwerk tegen. 

Verder hoeven we niet te gaan.” 

Chiel in actie tijdens het Marveldtoernooi 2019
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Op maandag 28 oktober kwamen een 80-tal leden af op de Alge-

mene Leden Vergadering s.v. Grol, voorafgegaan door een herden-

kingsmoment buiten voor alle overleden Grolleden bij het monument 

‘Bewogen staan wij stil.’ Naast de gebruikelijke verslagen (zie www.

svgrol.nl) ook de nodige info over een belangrijke wijziging geduren-

de het komende seizoen in de bestuurlijke organisatie. Het hoofd-

bestuur zal kleiner worden en meer verantwoordelijkheid inclusief 

budget bevoegdheid zal komen te liggen bij de onderliggende bestu-

ren: Voetbalbestuur, Organisatiebestuur en Accommodatiebestuur. 

Algemene Leden Vergadering

In het hoofdbestuur werd Hans Scheinck voor een nieuwe periode 

verkozen. Hans van Halm wordt nu definitief opgevolgd door Tom 

Hoffman. Zie ook Bestuurstaal in deze uitgave. Het voorstel om de 

contributie de komende drie seizoenen niet te verhogen, voortvloei-

end uit het fusievoorstel, werd besproken. Dit betekent ook dat er 

geen indexatie zal plaatsvinden. Ook hier werd door de ALV positief 

over gestemd. 

 Ronald Brockötter

Ruud Roerdink

 Peter Hulshof

Rudy Geelink
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Daarnaast werd de ALV feestelijk ingevuld door het huldigen van 12 

leden die 50 jaar lid zijn van de vereniging. Acht leden waren aan-

wezig en werden op een humorvolle wijze toegesproken door Hans 

Scheinck; Ben Meuleman, Tonnie Zieverink, Rudy Geelink, Jan Bos, 

Frans Heming, Ronald Brockötter, Ruud Roerdink en Peter Hulshof. 

Vier leden hebben eerder al het beeldje “Een teken van Verbonden-

heid” ontvangen. Dit zijn: Frits Wolterink (overleden), Bert te Brinke, 

Jan Beerten en Walter Klein Gunnewiek.

Jan Bos

Frans Heming

Hans van Halm

Ben Meuleman Tonnie Zieverink

Walter Klein Gunnewiek

Bert te Brinke
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Dat was een zware 
bevalling, Harry. Hadden 
we 2000 jaar geleden niet 
kunnen denken dat twee 

mannen samen zo'n mooi 
kindje kunnen baren. Ik sta 

Paf!

Dat wordt gezellig 
carnaval vieren straks!

Span um 

dee beiden!

VERKENGROEP & TOON HARTMAN

HANS SCHEINCK

FUSIEKINDJE

Doo moar vlot hier den 
zak met geld. 

Ik bepaal wat d’r 
gebeurt!

Het duurde ff maar als 
er één schaap over de 

dam is...

Wij komen niet met 
lege handen. Hier de 
bruidschat.. een zak 

met geld. Neet 
versjikkeren!

Wat er in Grolle neet 
meugelijk is.. 

De bal is aan jullie, 
heren!

Twee happy families, Hans! 
Degenen die niet mee gaan die 

hoeven we geen aandacht te 
Scheincken.

HARRY PAF

ANNELIES

HET FUSIE-KERSTVERHAAL 
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Door: Henri Walterbos en Mark Wessels

Een spraakmakend jaar voor de beide 

Groenlose voetbalverenigingen moet 

natuurlijk in stijl afgesloten worden. Dat 

was de reden voor de redactie van ons 

clubblad om eens enkele leden van beide 

clubs bij elkaar aan tafel te zetten. Voor 

beide verenigingen een laatste Kerst als 

zustervereniging. De aanwezige leden 

van beide verenigingen maken met 

ingang van 1 juli 2020 deel uit van een en 

dezelfde vereniging. Zijn ze vooral blij 

en opgelucht of toch ook wel een beetje 

verdrietig? Hoe goed het toekomstplaat-

je er op voorhand ook uit mag zien, het 

heeft toch ook de nodige impact.

Allereerst natuurlijk een introductie van de 

deelnemers aan dit gesprek: 

Jasper Bos: al sinds jaar en dag spelend 

lid van de Grol. In de senioren kwam hij 

Kerstdis in teken van 
fusie Grolse Boys en Grol

uit voor Grol 2 en 3 en hij speelt inmiddels 

met vrienden in Grol 4. Daarnaast speelt 

hij in de zaal en is dit jaar voor het eerst 

bestuurslid van de supportersclub van 

s.v. Grol. Jasper is ooit begonnen bij Stef 

Oldenkotte in de D3 en kijkt nog regelmatig 

wedstrijden op het sportpark. Voor wat 

betreft zijn link met de Grolse Boys: afge-

lopen seizoen heeft hij nog enkele keren 

meegespeeld in een gezamenlijk team als 

voorbode op het definitief samengaan, 

maar hij bedenkt zich dat hij nog nooit 

tegen een elftal van de Boys gespeeld heeft 

in het blauwe shirt.

Willy Groot Kormelink: op zijn achtste als 

actief speler begonnen bij de Grol. Willy is 

ergens in de jeugd gestopt en later buiten 

Groenlo gaan wonen. Toen hij terugkwam 

is hij weer gaan voetballen maar dan wel bij 

de Grolse Boys. Hij heeft jarenlang in het 

derde gespeeld samen met bijvoorbeeld 

Jaap Jansen en Hans Doest. In het eerste 

jaar werd het team ongeslagen kampioen. 

In een later stadium is Willy nog twee sei-

zoenen leider van het eerste elftal geweest 

met Jos Giesen als trainer. Op verzoek van 

Wim Assinck is Willy teruggekomen bij de 

Grol; Wim stond namelijk alleen bij de A2 

en had ondersteuning nodig. Willy is drie 

jaar leider geweest van Grol A2. Nog een 

korte aantekening van Willy: de kantine 

bij de Grolse Boys heeft bij hem toch wel 

een speciaal plekje, meer dan gezellig en 

knus….

Mohammed Faris: zijn hobby is voetbal 

en nog eens voetbal, zo vertelt hij zelf. Hij 

Thorbeckestraat 117, 7141 TZ Groenlo
T 0544-462344  E info@auto-kolkman.nl  I www.auto-kolkman.nl
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kwam op redelijk niveau uit. In Winterswijk 

kwam hij een aantal seizoenen in het eerste 

van WVC uit. Op dit moment verzorgt Mo-

hammed bij Grol techniektrainingen bij de 

jeugd in de leeftijd van 6 jaar tot 11 jaar. Bij 

de Boys heeft hij een aantal jaren het eerste 

elftal en de A-jeugd getraind. 

Monique Kleverwal: Monique is ruim 

veertig jaar geleden bij de Grolse Boys 

begonnen als trainster van de pups en 

daarna in de jeugdactiviteiten commissie. 

Henk Geurkink heeft haar op enig moment 

gevraagd om de kantine op zich te nemen 

en dat doet ze nog steeds. Al met al heeft 

Monique dus een indrukwekkende staat 

van dienst bij de Boys. “Ik heb nooit iets 

tegen de Grol gehad. Wij woonden nu een-

maal dicht bij het Boysterrein en kwamen 

we daar terecht. Zoon Gino maakt deel uit 

van het bestuur bij Grolse Boys. Ook echt-

genoot Wim was actief op het Wilgenpark.

Bas Brinke: Vanaf de F pups al begonnen 

bij de Grol en voetballend in Grol 8. Daar-

naast is Bas scheidsrechters coördinator 

bij de jeugd en zit hij in de organisatie van 

het D - kamp. Bovendien is hij betrokken 

bij allerlei randzaken bij de Grol. Bas heeft 

geen raakvlakken bij de Grolse Boys en 

heeft alleen een keer de vriendschappelijke 

wedstrijd tussen Boys 1 en Grol 1 gekeken 

op het Wilgenpark. Dat gebeurde van ach-

ter het glas met zicht op het veld. Skybox. 

We kijken met de genodigden terug op het 

fusieproces en kijken al vooruit.

Waarom gaat deze derde fusiepoging 

(de fusie moet nog door de raadsverga-

dering, red) wel lukken en zijn de vorige 

twee mislukt?

Willy: “De tweede fusiepoging herinner ik 

me nog goed. Ik zat zelf nog in de gemeen-

teraad en ik weet nog dat de Grol veel te 

veel claimde.” 

Monique: “De eerste fusiepoging was rond 

het veertig jarig bestaan van de Boys dus 

eind jaren 80. Toen was het ook eenrich-

tingsverkeer. De Grol wilde niet tornen aan 

de naam en de clubkleuren en ze wilden 

geen mensen van de Boys in het hoofdbe-

stuur.” 

Willy: “Daar komt nog eens bij dat de 

achterban van de Boys absoluut geen fusie 

wilde. In die tijd was het de gemeente 

Groenlo die vooral de fusie initieerde en 

minder de clubs zelf. De pogingen in het 

verleden zijn ook voornamelijk gestrand 

door de arrogante opstelling van de Grol. 

En vergeet niet dat Grol en de Boys vroeger 

twee kampen waren, maar die tijd is al lang 

voorbij.” 

Monique: “Na de traditionele jaarlijkse 

wedstrijd tussen beide eerste elftallen 

zat er in de kantine één grote familie dus 

eigenlijk gaat het al jarenlang goed met 

elkaar. Vergeet trouwens niet dat de Grol 

natuurlijk enorm blij is met het geld dat we 

meebrengen. Het aanlooptraject van nu is 

natuurlijk vele malen beter als de vorige 

keren. Er is nu meer respect en er is veel 

meer onderzoek gedaan.”

Bas: “Ik vond het huwelijksaanzoek van 

onze voorzitter op de jubileumreceptie van 

de Boys vreemd, omdat ik zoiets had van 

‘pols eerst ’s bij je eigen leden.’ Achteraf 

heeft dit goed uitgepakt.” 

Jasper: “De vriendengroepen zijn nu toch 

ook veel meer gemengd; de een speelt bij 

de Boys en de ander bij de Grol.” 

Mohammed: “Eigenlijk is het voortraject 

van de fusie al veel eerder begonnen. De 

samenwerking bij de A jeugd tussen Grol 

en Grolse Boys van een aantal jaren geleden 

was uniek. Deden we met een groep lei-

ders samen zowel A2 als A3. We deden als 

teams alles samen en was A3 het mixteam. 

Er waren wel Boys-spelers van A3 die 

eigenlijk wel in A2 konden spelen maar 

van de KNVB mocht je maar één mixteam 

hebben. We hebben vooral enorm gelachen 

met Stefan Arink die een belangrijke 

aanjager was. We hadden een geweldig 

begeleidingsteam met Willy Groot Kor-

melink, Stefan Arink, Wim Assinck, Wally 

Walterbos en niet te vergeten Jos Heutinck. 

Jos was toen net weg als trainer bij Grol 1, 

waarmee hij gedegradeerd was. Het was 

wennen voor hem maar hij vertelde later 

dat jaar dat hij dat seizoen het plezier in het 

voetbal had teruggekregen. Verder waren 

niet alleen de spelers van Grol en de Boys 

meer dan te spreken over de samenwerking 

maar ook de ouders. Het was werkelijk 

uniek en fantastisch.“

Hoe verliep de stemming over de fusie 

bij beide verenigingen?

Bas: ”Bij de Grol durfde eigenlijk niemand 

tegen te stemmen, omdat er toch wel erg 

veel geld op het spel staat. €150.000,- sub-

sidie is een bedrag dat je over een aantal 

jaren zeker niet meer krijgt. Daarbij opge-

teld de 170.000 euro voor het terrein, als de 

gemeenteraad akkoord gaat. Er is bij Grol 

niet eens gestemd. Dat was niet nodig. Mi-

chel Hoffman vond dat een fusie unaniem 

draagvlak moest hebben. Een groot applaus 

van de aanwezige leden bekrachtigende 

Michels woorden. Een mooi moment.” 

Bij Grolse Boys was het spannender. 
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Monique: “Bij ons waren er 24 stemmers 

tegen de fusie. Als dat er 26 waren ge-

weest, was de fusie niet eens doorgegaan.”

Wat wordt nu de nieuwe bestemming 

van het Wilgenpark?

Monique: “Dat zit nog in de pen. De GHV 

wil wel graag en de imkersvereniging is ook 

geïnteresseerd. Verder wil de buurtvereniging 

De Nieuwe Slinge er ook gebruik van maken.” 

Mohammed: “Ik las eerder deze week in de 

krant dat er plannen zijn voor een grote vis-

vijver. Het zand wordt dan die bepaalt. Met 

rode grond van de Boys wordt de blauwalg 

aangepakt; mooier kan het toch niet?”

Hoe kijken jullie naar de toekomst als 

beide clubs zijn samengesmolten?

Bas: “We gaan er met z’n allen sportief op 

vooruit en wat zeker niet onbelangrijk is; 

er komen ook weer vrijwilligers bij. En we 

krijgen natuurlijk een behoorlijke zak geld 

waar we mooie dingen mee kunnen gaan 

doen.“ 

Jasper: “Als iedereen gelukkig is na de 

fusie dan is de fusie geslaagd. Die paar 

randgevallen die wat minder blij zijn die 

moet je maar op de koop toe nemen.” 

Mohammed: “Groenlo heeft een ster-

ke voetbalclub nodig en dat gaat nu ook 

gebeuren. Dit had eigenlijk veel eerder 

moeten gebeuren.” 

Monique: “Ik zie de toekomst zeker 

positief in. De onderhoudsploeg van de 

maandagmorgen zal echter niet meekomen 

naar Den Elshof”. 

Willy: “Ik zie de toekomst van de nieuwe 

club florissant in; die wordt gewoon goed!”

2020 Wordt in ieder geval 

een bijzonder jaar voor 

de nieuwe fusieclub in Groenlo; 

op naar de toekomst!!

Jubileumboom
Op woensdag 20 november heeft de voorzitter van de Grol samen met de familie 

Porskamp een boom geplant op sportpark Den Elshof. Deze boom was aan de familie 

Porskamp door de Grol aangeboden op 7 juli 2019. Dat was tijdens de receptie van de 

familie Porskamp ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum beheer kantine Grol. De 

eerste generatie is Henk en Annelies Porskamp, de tweede generatie Rob en Caron 

Porskamp. De derde generatie Teus, Coot en Ruus heeft alvast toegezegd voor de boom 

te gaan zorgen. De Amberboom is geplant midden op de midget golfbaan. De boom 

is uitgekozen door Willy Konnik van de woensdag onderhoudsgroep en geleverd door 

Kramer en Molenveld.
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vertelt Cynthia. Ze ging op onderzoek 

uit en stuitte op de gegevens van Marco 

Frank, voorzitter van het internationale 

voetbaltoernooi en stuurde hem een mail. 

“Marco belde me en vertelde dat de was 

altijd door vrijwilligers werd gedaan, onder 

andere door zijn eigen moeder. Ik heb 

toen gekeken wat ik als kleine sponsor zou 

kunnen betekenen en heb vervolgens een 

mooie aanbieding gedaan. De Grol ging uit 

van maximaal 12 tassen met wasgoed en de 

afspraak was dat ik de eerste 14 tassen voor 

een lagere prijs zou doen en de rest voor 

het normale tarief. Ik ben donderdagavond 

begonnen en doorgegaan tot zondagavond. 

In totaal meer dan 50 tassen met teams 

van over de hele wereld. Ik zag de mooi-

ste shirts voorbij komen.” De sfeer op het 

toernooi maakte indruk, zo vertelt ze: “Met 

marveldtoernooi ben ik wezen kijken en ik 

was onder de indruk van de manier waarop 

de vrijwilligers met elkaar omgaan, heel 

mooi om te zien. Die plagerijtjes onderling 

en die grote saamhorigheid.” Buiten het 

Marveldtoernooi om is Cynthia niet langs 

te lijn te zien. “Nee, vroeger wel hoor, toen 

mijn zoon nog bij Longa voetbalde. Ik heb 

er nu ook geen tijd meer voor, zondag is 

ook een wasdag voor mij.” 

Grol 3

Het tweede jaar was Cynthia beter voor-

bereid op de enorme hoeveelheid was 

die haar kant op kwam. Tijdens de laatste 

editie deed Tobbedans ook de was voor 

Door: Kyra Broshuis

Ze heeft de shirts van toekomstige 

topvoetballers al in handen gehad. De 

tenues van de grootste talenten van 

onder andere PSV, Barcelona, Celtic, 

Ajax, Feyenoord en Atlético Madrid zijn 

gewassen en gevouwen bij Tobbedans, 

de was- en strijkservice van Cynthia van 

Limbeek uit Lichtenvoorde. Dat deed 

ze bij de afgelopen twee edities van het 

Marveldtoernooi. 

12 tassen werden er meer dan 50

“Ik las in de Elna over het Marveldtoernooi 

en ik dacht: daar zal een boel te wassen 

zijn, echt iets voor mijn bedrijf Tobbedans”, 

Tobbedans wast met plezier 

de sporttenues van Grol, KSV en Longa
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het deelnemende elftal van de Grol en 

inmiddels is het bedrijf de vaste wasser 

voor Grol 3. “Met Wally als contactpersoon 

loopt dat prima. Van de teams waarvoor 

ik was, hoorde ik dat het wassen door 

de ouders vaak veel gedoe is; het is niet 

duidelijk wie er wast, de tas is kwijt of de 

was is niet compleet.” De kledingcommis-

sie van de Grol was in eerste instantie wat 

huiverig voor het uitbesteden van de was. 

“Dat begrijp ik wel. Ze waren bang dat de 

kwaliteit van de shirts, door het gebruik 

van een droogtrommel, achteruit zou gaan. 

Ik maak echter bij de sporttenues geen 

gebruik van de droger, dat is niet goed voor 

de opdrukken. Ik heb een grote droog-

ruimte waar ik alles kan ophangen. Ik haal 

de tassen op in Groenlo na de wedstrijd, 

meestal ‘s zondags rond een uur of drie. Ik 

kijk eerst even of ze thuis of uit moesten 

spelen. Soms komt Wally het hier ophalen 

en een andere keer breng ik het zelf naar 

Groenlo. Ook voor Longa doe ik de was 

voor vier teams en twee seniorenteams. De 

was van het eerste van KSV verzorg ik ook 

en daarmee is de zondag een drukke dag 

voor mij. Dan is mijn weekend ‘s middags 

om 15:00 uur voorbij. Eerst ga ik naar Longa 

om de was op te halen en dan door naar de 

Grol. De was van KSV haal ik op maandag 

op, dat kwam hen beter uit. Je kunt je wel 

voorstellen hoe die tassen soms ruiken… ik 

schud eerst alles uit, kan ik meteen zien of 

ze op kunstgras speelden of niet. En al die 

sokken goed trekken, da’s best een karwei. 

Maar soms ligt het ook al goed in de tas, 

dat moet ik de jongens nageven.”

Veel verschillende klanten

De 60-jarige Cynthia heeft niet altijd in 

deze branche gezeten. “Nee, zeker niet, 

tenminste niet professioneel haha! Ik 

heb altijd als secretaresse gewerkt bij 

onder andere een advocatenkantoor, een 

transportbedrijf en de laatste twintig jaar 

bij Stichting De Lichtenvoorde maar door 

verschillende omstandigheden was het 

tijd voor iets anders. Wij hadden hier de 

ruimte om iets aan huis te beginnen en 

zo kwam ik op een was- en strijkservice. 

Mijn man Herman van Limbeek werkt 

TEKKELS 06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

* Gehoord langs de lijn over de fusie: “Uiteindelijk is het 

allemaal goed afgelopen, maar de totstandkoming van 

de fusie ging met meer oorlog dan 1627 in Grolle.”

* Als Wally het sportpark op komt lopen op de zondag 

van de Slag om Grolle vraagt Annelies of hij de Slag 

om Grolle overleefd heeft. “Gin geweer in de buurte 

en toch was ik an’eschotten.”

* Terwijl in Groenlo op de 11e van de 11e met de mangels 

langs de deur gegaan wordt in het kader van Sunte 

Matten en carnavalsgek Grolle bij elkaar komt bij de 

Lange Gang voor de aftrap van het carnavalsseizoen, 

houdt LONGA 30 haar Algemene Leden Vergadering. 

“Ok in Lechtenvoorde komt alle mangels bi-j mekare,” 

aldus een Grolse carnavaliste.

niet mee in het bedrijf, hij werkt elders in 

loondienst.” De familie Van Limbeek heeft 

een dochter en een zoon, beiden al uit 

huis. “Via mijn zoon kwam ik vroeger veel 

bij Longa. Hij voetbalt helaas niet meer bij 

Longa, hij woont met zijn vrouw in Ameri-

ka. Gelukkig woont mijn dochter dichter-

bij, in Doetinchem.” Tobbedans verzorgt 

niet alleen de was en strijk voor de 

verschillende sportverenigingen: “Oh nee 

zeker niet. Ik heb veel verschillende klan-

ten zoals bijvoorbeeld mensen die in een 

verzorgingshuis wonen, verhuurders van 

vakantiewoningen en groepsaccommoda-

ties maar ook bedrijven zoals Dusseldorp, 

Straatmans en Brink en Campman. Verder 

doe ik ook de was voor de gemeente Oost 

Gelre. Voor particulieren was en strijk ik 

ook en ik heb klanten waarvoor ik alleen 

het strijkwerk doe. Voor oudere mensen 

verzorg ik vaak het beddengoed, die grote 

stukken textiel is voor hen lastig. Mijn 

klanten zijn altijd blij dat ze de spullen 

weer fris gewassen op kunnen halen of 

bezorgd krijgen.” 

Veel leuke verhalen

De leuke en persoonlijke contacten met de 

verschillende klanten maken het werk extra 

leuk, vindt Cynthia. “Veel klanten vertellen hun 

verhaal of maken een praatje. Ik hoor veel leuke 

verhalen; laatst kwam er nog een jongen met 

een pak dat hij graag weer netjes wilde hebben. 

Hij had ruzie gehad met zijn vriendin en had 

iets leuks gepland om het goed te maken. Dat 

moest uiteraard wel keurig in pak. Ook mijn 

buurvrouw Claudy van Beauty by Claudy komt 

hier haar strijkwas brengen, het is dus ook in 

de buurt erg gezellig. Ik heb wel voor mezelf 

besloten dat ik geen personeel wil. Mijn zusje 

is achterwacht bij grote drukte maar verdere 

uitbreiding qua personeel wil ik niet. Ik wil het 

graag kleinschalig en persoonlijk houden, dat 

werkt voor mij en voor de klant het beste.”

Tobbedans Was- en Strijkservice

Rembrandtplein 5

7131 EJ Lichtenvoorde

Tel: 06 308 168 62

www.tobbedans-wss.nl
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Speelster van het kwartaal 

Charly Houben

Door: Okke Roorda

Hoe oud ben je?
9 jaar

Op welke school zit je?
Op de Hoeksteen

In welk team speel je?
JO10-2

Wat is je positie in het veld?
Spits

Wat vind je leuk aan voetbal?
Samen spelen en dan natuurlijk winnen!

Favoriete voetbalclub?
PSV

Favoriete voetballer/ster?
Luuk de Jong

Wat zijn je hobby’s naast het voetbal?
Theater, zingen en tekenen

Waar ben jij het best in? Buiten en niet buiten voetbal?
Ik kan best goed zingen en met voetbal ben ik heel erg snel.

Wat is het gekste wat er bij jou met voetbal is gebeurd?
Dat ik wou schieten maar per ongeluk een lopje maakte 
waardoor de bal onderkant lat er in ging.

En wat is het meest bijzondere?
Dat in de rust van de wedstrijd Peter van Vossen bij mij in de 
kleedkamer kwam en zei dat ik heel goed kon voetballen.

Wat wil je later worden?
Actrice

Kun je op zaterdag wel altijd goed uit bed komen, 
wanneer je moet voetballen?
Nee, niet altijd, maar uiteindelijk heb ik wel altijd zin en voel ik 
me fit.

Wat zou je graag tegen je trainers willen zeggen? 
Dat ze het super goed doen en vooral zo door moeten gaan. 
We hebben een heel erg leuk elftal.
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Najaarskampioenen 45+1, 45+ 4, JO19-1

Grol 1 Periodekampioen

Grol 45+1

Grol JO19-1

Grol 45+4
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Sinterklaas wie kent hem niet...
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Column

We mogen ons bijna winterkampioen noemen! Een indrukwekkende eerste seizoenshelft met, t
ot het schrijven van deze column, negen overwinningen en slechts één nederlaag. Alleen nummer 
twee Reutum heeft de blauwe wervelwind doorstaan. De ploeg van trainer Sander Hoopman lijkt 
met Reutum te gaan strijden om het kampioenschap, het gat met nummer drie Avanti Wilskracht 
bedraagt al negen punten. Het ziet er dus erg goed uit. De eerste periode is inmiddels binnen, 
dus nacompetitie is al behaald. Ook ons hoogste jeugdteam Grol O19-1 is winterkampioen. 
Zij strijden na de winterstop in om promotie naar de 4e Divisie, een goede zaak. 

Inmiddels heeft het voetbalbestuur bekend gemaakt dat trainer Sander Hoopman aan het 
eind van het seizoen stopt als hoofdtrainer van de s.v. Grol. Dit betekent dat wij als fusieclub 
Sportvereniging Grol gaan starten met een nieuwe eindverantwoordelijke. Het gespeculeer kan 
gaan beginnen. Wordt er intern iemand naar voren geschoven? Komt de trainer van buitenaf? 
Is het een bekende van de Grol of gaat het bestuur voor een andere naam? De komende weken 
zullen er vast en zeker gesprekken worden gevoerd met potentiële kandidaten. Ik ben zo vrij 
geweest om een aantal kanshebbers uit te lichten:

Sander van Beckhoven. Trainer van Grol O19-1. Heeft diverse jeugdelftallen bij de club getraind 
en is trainer geweest van Grol 2. Hij heeft ervaring opgedaan als hoofdtrainer van AD’69, Grolse Boys 
en FC Winterswijk zaterdag 1. Echter denk ik niet dat Sander de voornaamste kandidaat is, hij ligt 
immers niet bij iedereen even goed binnen de vereniging. En de vraag is of hijzelf het wel ambieert.

Mark Reinders. Mark is momenteel hoofdtrainer van MEC en heeft reeds aangegeven dat hij 
aan het einde van het seizoen stopt in Miste. Vóór MEC is Mark trainer geweest van Reünie 2 
en Grol 3. Hij heeft net zijn UEFA B diploma behaald. Mark is een bekende van de Grol en nog 
steeds spelend lid. Of hij klaar is voor een grote vereniging als Grol, betwijfel ik. 

Kevin Vos. Kevin staat dit seizoen aan het roer van VIOS Beltrum. Daarvoor is hij trainer geweest 
van Rietmolen, Grol 2 en Grol B1. Kevin past met zijn bevlogenheid en enthousiasme goed bij onze 
club. Hij heeft bewezen dat hij een goede trainer is en dat hij bij de cultuur van Grol past. Hij heeft 
naar mijn idee zeker de gunfactor. De vraag is echter of Kevin na één seizoen Beltrum al achter 
zich wil laten.

William Krabbenborg. De vraag is niet óf maar vooral wanneer William hoofdtrainer wordt 
van de Grol. Hij heeft ruime ervaring als hoofdtrainer bij onder andere Neede, Lochem, WVV’34, 
Trias en Pax en kent de club van binnen en van buiten. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik 
denk dat het een droom van hem is ooit trainer van de Grol te zijn. Ikzelf acht de tijd rijp voor 
het hoofdtrainerschap.

Laurens Knippenborg. Dé droomkandidaat als het aan mij ligt. In mei van dit jaar uitgeroepen 
tot beste amateurtrainer van Nederland, doordat hij met RKZVC de hoofdklasse bereikte én zelfs 
lang meedeed voor de prijzen in diezelfde hoofdklasse. Een schat aan ervaring bij voetbalclubs als 
AZSV, SDOUC, DOS’37, VV Nunspeet en RKZVC in de hogere amateurklassen. Laurens heeft aan 
het begin van het seizoen aangegeven te stoppen in Zieuwent, dus de weg is vrij om samen met 
Wouter Pillen naar Groenlo te komen.

Voor het eind van het jaar zal duidelijk zijn wie er komend seizoen voor de groep komt te staan. 
Laten we er vanuit gaan dat dat in de tweede klasse zal zijn. De club snakt naar promotie. 
Hoe mooi zou het zijn om dat via het kampioenschap te bewerkstelligen! Zoals het er nu naar 
uit ziet, kan het bijna niet meer mis gaan. Maar in het voetbal weet je het nooit…

Ik wens iedereen vanaf mijn vaste stekkie alvast fijne kerstdagen en een geweldig 2020 toe!

De Stamgast.

MET HET OOG OP DE TOEKOMST
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