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Geachte lezer,

Een bijzonder jaar ‘verdient’ het om bijzonder afgesloten te worden. Dit om tal van re-
denen. Ook een bizar jaar met een bizarre afsluiting. We zitten met zijn allen in een lock-
down. Dat is zwaar, en we hadden het al zo zwaar. Corona heeft ons allen hard getroffen, 
tot en met overlijdens van dierbaren toe waarvan we ook niet eens afscheid hebben 
kunnen nemen in vele gevallen. Mensonterend, intens verdrietig. Er is al zoveel over ge-
zegd en geschreven. We zullen nog lang last hebben van de gevolgen, maar er gloort 
een sprankje hoop en een straaltje licht aan het einde van de tunnel met het vaccin. 
Nog even doorbijten en er komen vast en zeker weer mooie momenten aan waar we 
prachtige herinneringen van maken. 

Tijdens de kerstdagen en hopelijk ook met nieuwjaar mogen we 3 gasten van buiten de 
eigen huishouding uitnodigen. Als clubblad willen wij graag uw 4e gast zijn die voor een 
stukje blijheid zorgt in uw huis. Een extra dik clubblad deze keer, liefst 8 pagina’s extra. 
Niet zomaar! We hebben namelijk iets te vieren op de valreep. Het clubblad dat u nu 
voor zich heeft is namelijk de 160e editie, oftewel uw eigen cluborgaan bestaat 40 jaar. 
Willen we toch bij stil staan middels de gebruikelijke verhalen die u normaliter aantreft 
maar ook met terugblikken van een aantal zeer gewaardeerde voormalige redactiele-
den. Eenieder kijkt op zijn manier terug op zijn periode. Daarnaast een prijsvraag waar-
mee leuke prijzen te winnen zijn. Leuk om u, met uw gezin, mee bezig te houden op het 
moment van ‘wat zullen we eens gaan doen?’. 

Ook nog een verrassing, een klein cadeautje. Een stickervel met hierop tal van stickers 
van onze vereniging, in meerdere formaten en variaties, ontworpen door John Ligten-
berg, gedrukt en uit eigen beweging gesponsord door Hofprint Etiketten BV Groenlo. 
Heel hartelijk dank hiervoor. Om reden van ’40 jaar clubblad’ maar ook omdat we het 
fusiejaar afsluiten en we graag onze trots over de nieuwe vereniging, met zijn nieuwe 
kleuren, naar buiten toe willen uiten. En natuurlijk om u een glimlach op het gezicht te 
toveren deze donkere tijden. We hopen de stickers op vele fietsen, scooters en auto’s op 
ons sportpark aan te treffen en in files, parkeergarages in geheel Nederland, of daarbui-
ten, tegen te komen. Het geeft direct een warm gevoel van verbinding. 
Voor nu spreken wij de wens uit dat u ondanks de lockdown fijne kerstdagen beleeft 
met uw dierbaren. Wij wensen ze u allen van harte toe, evenals een in alle opzichten 
voorspoedig 2021 waarin we elkaar hopelijk snel weer terugzien langs de lijn of in ons 
fijne sportcafé.
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Wessel Baarslag: 
“Hard werken 
wint van talent”

Voor deze editie ben ik op bezoek geweest bij Wessel Baarslag, de keeper van Grol 

1. Wessel is 27 jaar, werkt als verkoopmedewerker Tenten bij Obelink in Winters-

wijk en is woonachtig in Groenlo. Op de vraag of hij samenwoont kan hij niet echt 

een duidelijk antwoord geven. Vriendin Sharon heeft het appartement mooi inge-

richt en ze verblijft er ook vaak, maar echt officieel is het nog niet. Misschien dat er 

na het lezen van dit stukje snel verandering in komt… Wessel heeft een bijzondere 

voetbalcarrière tot nu toe. Leuk om hier meer van te weten te komen!

wilde ik wisselen, ik wilde zelfs niet meer 
voetballen. Toen mijn moeder vroeg of 
ik het nog leuk vond, was het antwoord 
NEE. Mijn moeder stelde toen voor om 
te gaan keepen. Heel raar, gaan keepen 
als je bang voor de bal bent, maargoed. 
Ik, aan de hand van mijn moeder, op weg 
naar de trainer om te vragen of ik mocht 
keepen. Toen ik voor hem stond, durfde 
ik het ineens niet meer te vragen, waar-
op mijn moeder dat deed. De trainer was 
maar wat blij dat er überhaupt iemand 
wilde keepen, want de meeste jongens 
wilden toch echt voetballen! Maar ik dus 
niet. Zo ben ik dus begonnen met keepen 
en ben ik niet meer onder de lat vandaan 
gekomen.”

Wessel vervolgt met een leuke anekdote. 
“Als keepertje van de F6 werd ik gekozen 
als Pupil van de Week. Een hele ervaring, in 
de kleedkamer met die grote spelers! De 
keeper was Dennis Dibbets, toen natuur-

lijk mijn voorbeeld. Voor de wedstrijden 
en in de rust lekker een balletje trappen, 
na de tijd een patatje met een cola. Ook 
mochten we een handtekening scoren! Ik, 
helemaal gelukkig, op weg in de rokerige 
kantine, naar de tafel met spelers van Grol 
1. Een hoop kabaal en gelach, onwijs veel 
halve liters op tafel en daar kwam ik aan… 
een handtekening van Dennis scoren. He-
laas was hij er niet meer, dus kreeg ik een 
handtekening van de aanvoerder. Ik liep 
helemaal sip terug naar mijn moeder en 
baalde enorm dat ik de handtekening van 
Michel Hoffman had ‘gescoord’…!”

De jeugd
“Ik was geen groot talent. Verre van dat 
zelfs. Ik heb geen enkele wedstrijd in een 
selectie-elftal gekeept. Begonnen bij de 
F6 en F5, daarna twee jaar in de E5. En 
toen naar de D-jeugd, naar het grote doel. 
Als klein ventje (mijn groeispurt kwam 
pas heel laat) in zo’n groot doel. Je ging 
ook met andere regels spelen, dat vond 
ik erg spannend. Ik zou in de D2 komen, 

maar het liefst ging ik naar de D3 waar 
ook mijn vrienden voetbalden. Mijn eerste 
keeperstraining kreeg ik nota bene van 
Stef Oldenkotte, mijn trainer in de D3. We 
trainden natuurlijk met het team, maar 
ik kreeg op vrijdagavond nog een extra 
keeperstraining. En dat terwijl je de vol-
gende dag een wedstrijd had. Verschei-
dene keren werd ik helemaal afgepeigerd 
door Stef. Dan kwam ik thuis en vroeg 
mijn moeder: “Wat heb je in godsnaam 
gedaan?!” Vaak ging ik rechtstreeks naar 
bed na zo’n training, helemaal kapot!

Een jaar later kwam ik voor het eerst in 
aanraking met een selectieteam. Walter 
Vrijdag was toen de trainer van D1. Ik ver-
loor de concurrentiestrijd, maar dat boei-
de me eigenlijk helemaal niet. Ik wilde veel 
liever bij mijn vriendjes in de D2 keepen. 
Sowieso stond, en staat nog steeds ple-
zier voorop.”

“Mijn ‘carrière’ werd vervolgd bij de C4, 
op dat moment het laagste team. Met 

alle respect voor mijn medespelers, maar 
wij konden er echt helemaal niks van. Het 
was het laagste van het laagste, haha. 
Omdat er trainers tekort waren, werd mijn 
vader de trainer. Nou, als je twee dezelfde 
types bij elkaar zet, kan je er donder op 
zeggen dat het niet altijd even goed ging. 
We botsten nogal eens en om de domste 
dingen konden we het hele weekend ru-
ziën. Soms negeerden we elkaar ook met 
opzet even. Maar ondanks dat, had ik 
het jaar samen met mijn vader voor geen 
goud willen missen. Qua karakter lijk ik 
ontzettend veel op mijn vader en dat zie 
ik ook in veel dingen terug. Ik vind dat ook 
ontzettend mooi. Het klinkt heel cliché 
maar als jonge jongen wil je niks liever 
dan je best doen voor je vader en dat hij 
kwam kijken. En dat doet hij nog steeds. 
Ik weet precies waar hij staat en met wie 
hij praat op de zondagmiddagen bij thuis-
wedstrijden. Richting de rust zoeken mijn 
ogen altijd hem even snel op. Ik krijg dan 

Wessel Baarslag: 
“Ik was geen groot talent. Verre van dat zelfs. 
Ik heb geen enkele wedstrijd in 
een selectie-elftal gekeept.”

gen Lukaku gespeeld. Ik stond als klein 
keepertje bij een corner alleen maar om-
hoog te kijken, naar dat imposante pos-
tuur van Lukaku…

Mijn groeispurt kwam pas echt toen ik in 
de A-jeugd speelde. Het seizoen in de A2 
is mij het meest bijgebleven. We werden 
zelfs kampioen. We hadden een team met 
bijna alleen maar vrienden, onder leiding 
van Wim Assink, Ewald Brockötter, Mike 
Wolters en volgens mij was Willy Groot 
Kormelink er ook nog half bij. Wat een 
gek seizoen was dat, we wonnen eigen-
lijk alles best makkelijk. 9-3, 6-1, de meest 
gekke uitslagen. Elk tegendoelpunt werd 
lachend geïncasseerd, omdat we toch wel 
wisten dat we zouden winnen. Ik heb dat 
seizoen geloof ik wel een assist of zes ge-
had. Doordat ik langer werd, verbeterde 
mijn trap ook ineens aanzienlijk. Dus een 
lange bal naar voren op de snelle Twan 

Door: Pieter Peeters

De eerste stappen 
op het voetbalveld
“Ik was wat aan de late kant. Veel van mijn 
vriendjes zaten al op voetbal, maar mijn 
moeder dacht dat ik zwemmen erg leuk 
vond. Dus ben ik een tijdje lid geweest 
van de zwemclub. Ik geloof dat ik een jaar 
of zes was toen ik lid werd bij de Grol. Ik 
begon bij de Fpups en later de F6, waar 
ik ging voetballen. Dat duurde niet heel 
lang. Ik vond trainen niks aan. Ik moest van 
de trainer Max de Vries sr. toentertijd veel 
dribbelen en lopen met de bal, maar het 
enige wat ik wilde was schieten op goal. 
Pas toen Max sr. uitlegde dat de beste 
voetballers eerst beginnen met dribbelen 
en dan pas met schieten en doelpunten 
maken, ben ik als een gek gaan dribbelen. 
Mijn eerste wedstrijd kan ik me nog goed 
herinneren. Het was uit tegen Reünie en 
het was ijskoud. Ik speelde de eerste helft 
en kreeg toen een bal vol tegen me aan. 
Sissy als ik was begon ik gelijk te huilen en 

vaak een knikje of een klein duimpje. Of 
een verschrokken gezicht… en dan weet 
ik precies welk moment hij bedoelt. Ik heb 
veel van hem geleerd, vooral ‘dat je altijd 
koel moet blijven, zoals Van der Sar’.”

“Het jaar erop kwam ik in de selectie van 
C1, maar viel helaas af. Het was de eer-
ste keer in mijn leven dat ik er écht van 
baalde. Ik weet nog dat ik verloor van Bob 
Meuleman, die in de jeugd een ontzet-
tend goede keeper was. Veel beter dan ik.
Ik mocht dat jaar wel meedoen op het 
Marveldtoernooi. Ik vond het een grote 
eer en ik dacht destijds: Mooier dan dit 
wordt het niet. Tegen Valencia mocht ik 
een helft spelen en ik heb een helft te-
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Scholten of Tim Mentink en hij lag al weer 
in het netje. Van het kampioenfeest dat 
later het seizoen volgde weet ik niet heel 
veel meer, omdat ik aardig wat biertjes 
op had. Ik herinner me nog wel dat Toon 
Hartman de volgende dag niet wist waar-
om de speakers van het sportpark het niet 
meer deden. Hadden we, nadat we een 
aantal nummertjes door de boxen over 
het sportpark hadden laten galmen, de 
stekker eruit getrokken…”

Wessel vertelt  verder: “Nog een mooi ver-
haal: Ik mocht de allerlaatste uitwedstrijd 
van het seizoen mee als reserve naar Ori-
on, met Grol 1. HET GROTE GROL 1! Ik wist 
niet wat me overkwam. Ik was zenuwach-
tig terwijl ik wist dat ik niet zou keepen. 
In de kleedkamer vroegen er een aantal 
spelers aan elkaar wat ze die avond ervoor 
hadden gedaan. Allemaal stoere verhalen 
natuurlijk. Ineens vroeg Tom Kaak (die op 
de massagetafel lag en zoals later bleek, 
altijd lag) aan mij wat ik had gedaan. Ik zei 
heel cool dat ik met wat vrienden aan het 

chillen en bierdrinken was…in realiteit 
zat ik gewoon thuis met een pak melk bij 
mijn ouders op de bank, zo zenuwachtig 
als wat!”

Senioren
“In mijn eerste jaar bij de senioren kwam 
ik terecht in de selectie van Grol 1, onder 
leiding van Jos Heutinck. Ik had geen 
flauw idee wat er van mij verwacht werd, 
ik had nog nooit in een selectieteam ge-
zeten. Destijds leerde ik ontzettend veel 
van Max de Vries junior, keeper van Grol 
1 die in mijn ogen de beste jaren had van 
z’n leven. Ook van keeperstrainer Sjaak 
Jansen heb ik enorm veel geleerd. Daar 
leerde ik met dingen rekening te houden 
waar je eerder nooit mee bezig was. Kij-
ken naar het spel van de tegenstanders en 
hun favoriete been, de muur juist neerzet-
ten, de verdediging neerzetten bij dode 
spelsituaties. Ik trainde standaard mee bij 
het eerste, er moesten altijd twee keepers 
zijn. Ook ging ik als keeper van het tweede 

mee met uit- en thuiswedstrijden. De trai-
ningskampen en weekendjes weg moch-
ten ook niet ontbreken. Ik weet nog dat 
we in een klein barretje het Nederlands 
Elftal gingen kijken. Na de tijd zat ieder-
een goed in de olie. Er stonden een aantal 
bardames achter de bar te kijken wan-
neer we nou keer weggingen. Hoffman 
stond daar met z’n grote tetter allemaal 
mooie verhalen te vertellen natuurlijk. Ik 
wist niet hoe ik hem mee naar de uitgang 
moest krijgen. Ik liep er maar heen en zei 
met een zielig stemmetje: ‘Papa, mama 
en ik zitten al de hele tijd te wachten tot 
we verder gaan. Zullen we nu alsjeblieft 
gaan?’ Je had de gezichten van die dames 
moeten zien…”

“Als ik er aan terug denk hebben ze echt 
wel een risico genomen met mij in de goal. 
Ik was niet echt bijzonder goed. Ik was al-
leen heel groot en daardoor nog wel sterk 
in de lucht. Ik ben ook zeker dankbaar dat 
Ronnie Boers (destijds mijn trainer van 
Grol 2) zoveel geduld had met zo’n jong 

team. Ik maakte best vaak fouten. In de 
senioren gaat het spel namelijk veel snel-
ler en mag je geen fouten maken, want 
dat kan je de kop kosten. 

Het jaar dat Kevin Vos kwam hadden we 
met het tweede echt een ontzettend 
goed team. Vanaf dat jaar werd ik zelf ook 
beter. Ik trainde mezelf in de zomer fysiek 
sterker. We speelden om het kampioen-
schap en werden tweede, achter Longa. 
In de laatste wedstrijd van de nacompeti-
tie verloren we helaas. Op die zelfde dag 
degradeerde Grol 1 uit bij Varsseveld waar 
ik later nog moest komen, omdat Max al 
vroeg geblesseerd raakte. Het was voor 
mij persoonlijk een hele rare dag. Je de-
gradeert dus je baalt, maar die dag werd 
bekend dat Max naar FC Winterswijk ging. 
Dit was mijn kans om aan te treden in het 
eerste, onder Jeroen Burghout. Die man 
heeft het echt goed gedaan als ik er aan 
terug denk. Er gingen dat jaar een heel 
aantal spelers weg. Meer dan de helft 
van het tweede ging toen naar Grol 1 en 
werd aangevuld door A1 spelers. Van Grol 
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1 waren er maar een paar spelers over die 
doorgingen.”

Grol 1
“Nu keep ik al een aantal jaar in het eer-
ste en doe dat met veel trots. Ik had niet 
verwacht dat ik ooit het eerste zou halen 
en het voelde ook echt alsof ik het Ne-
derlands Elftal had gehaald. De promo-
tie van afgelopen seizoen was erg mooi. 
Door de omstandigheden hebben we het 
niet echt kunnen vieren. Het zag er ook 
lang naar uit dat we niet naar de Tweede 
Klasse zouden gaan. Gelukkig is dat wel 
gebeurd en spelen we nu een niveau ho-
ger. De thuiswedstrijden zijn altijd heel 
speciaal, vind ik. Lekker veel publiek met 
de bekende gezichten. Als ik het veld op 
loop, zwaai ik altijd even naar Betsie Kos-
ter, zo’n lieve vrouw! Ik weet waar mijn 
vader staat, één blik is genoeg. Ook mijn 
schoonouders (als Gerton de kantine 
uit kan komen) en mijn vriendin Sharon 
staan vaak op dezelfde plek, heel fijn dat 
ze er altijd zijn om me aan te moedigen. 
Ik hoop ook snel weer wedstrijden te 
kunnen spelen en lekker te kunnen mee-
draaien op dit niveau met de supporters 
langs het veld. En misschien zit er in de 
toekomst nóg wel een promotie in… er 
loopt hier genoeg talent rond.” 

Op de vraag welke wedstrijden hij het 
leukst vindt om te spelen, dan zijn het de 
wedstrijden tegen bekenden of collega’s. 
“Ik weet nog dat we uit tegen Trias moes-
ten spelen, dus ook tegen mijn collega. 
We waren het hele jaar elkaar al aan het 
stangen. Hij kwam bijvoorbeeld op het 
werk met vishengels en visnetten aan. In 
die wedstrijd kreeg hij dé kans om tegen 
mij te scoren met een volley. De bal vloog 
richting de kruising en mijn gedachte 
was: ‘deze mag er hoe dan ook niet in.’ Ik 
tikte de bal via mijn vingertoppen tegen 
de lat. Ik hoorde iedereen al juichen, in-
clusief mijn collega. Maar hij ging er niet 
in. Dat was een heerlijk moment. De dag 
erop kwam ik op het werk en dronk ik 
koffie uit een Grol-mok. Mijn collega was 
niet echt amused…”

“In de jaren zijn er aardig wat spelers bijge-

komen en weggegaan. En ik speel al best 
lang met een aantal dezelfde jongens, een 
team met veel verschillende types. De 
jonge gasten hebben bijvoorbeeld mooie 
verhalen over wat ze gedaan hebben in 
het weekend. Met Nick Oude Luttikhuis 

terberg. We kwamen met ons ‘rookbusje’ 
in een soort sneeuwstorm terecht en we 
kwamen de helling niet op. We moesten 
toen allemaal de bus duwen waardoor al-
lemaal mensen naar buiten kwamen om te 
kijken en tips te geven. Op het moment dat 

(keeper van Grol 2 en concurrent van Wes-
sel, PP) heb ik bijvoorbeeld een hele goede 
band. Ik heb hem een tijd geleden zelfs 
getraind. Ik leer veel van hem en ik hoop 
dat het andersom ook het geval is. Nick 
en ik houden elkaar scherp op een posi-
tieve manier. Ook vind ik het erg leuk dat 
Wouter Pillen weer terug is. In mijn begin-
jaren bij het eerste zochten we elkaar wel 
vaker op. Met Rico Lammerdink en Mark 
te Winkel heb je weer twee verschillende 
types erbij. Echt mooie gasten! Ik vind het 
fijn dat ons team naast het prestatieve ook 
voelt als een vriendenteam. We maken 
leuke dingen mee samen.” 

Een laatste anekdote om het af te leren. 
“Lekker met het team een weekendje Win-

we allemaal keihard aan het duwen waren 
weet ik nog dat er een mooie dame kwam 
kijken. Dus iemand riep ‘Guije!’. En iedereen 
liet de bus voor wat het was en ging kijken 
hoe die dame eruitzag. De bus gleed weer 
een heel stuk terug en we konden weer op-
nieuw gaan drukken, haha.”

Wessel laat zien dat talent alleen niet 
genoeg is. Naast plezier in het voet-
bal en de gezelligheid daar omheen, 
is inzet ook erg belangrijk. In de jeugd 
heeft hij nooit in een selectieteam ge-
zeten, maar is toch een vaste waarde 
in Grol 1 geworden: “Ik zou nog graag 
tegen de jeugdkeepers en ook natuur-
lijk alle jeugdspelers willen zeggen dat 
je nooit moet opgeven. Het klinkt heel 
cliché wat ik nu zeg, maar als je hard 
werkt, win je van talent!”
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Door: Henri Walterbos 

We zetten, na de nummer 1 van de Top 
2000 ‘Rollercoaster’ van Danny Vera, op 
de overgang van 31 december op 1 janu-
ari met alle liefde een dikke streep onder 
2020. Wat een jaar, wat een Rollercoas-
ter. Het was echter ook het jaar waarin 
de fusie zijn beslag kreeg. Dit kunnen we 
gerust onder toch wel een van de spaar-
zame hoogtepunten van afgelopen jaar 

Fusie-overgangs-jaar 
levert sterke 
vereniging op
“Ik denk dat iedereen zich goed moet 
kunnen voelen in de nieuwe vereniging”

geen sprake van een fusie, maar we kon-
den gewoon aansluiten. Er was geen ruim-
te voor zaterdagvoetbal, geen naamsver-
andering, geen nieuwe clubkleuren en, 
hetgeen mij het meest heeft verbaasd, er 
was geen ruimte voor bestuursleden van 
Grolse Boys in het hoofdbestuur van de 
nieuwe vereniging. Dit was voor ons be-
stuur gewoon niet acceptabel. Natuurlijk 
wisten we als kleinere vereniging dat we 
ons moesten ‘aanpassen’, maar er moest 
toch iets van de Grolse Boys terugkomen 
in de nieuwe fusieclub. Dat hadden onze 
leden ons ook meegegeven. Die ruimte 
was er destijds helaas niet. We stelden 
het belang van het voetbal voorop en met 
name in het plezier in het voetbal spelen 
voor alle leden. En of dat nu op zaterdag 
of op zondag zou gebeuren was voor ons 
niet van belang. De leden zouden daarin 

zelf moeten kunnen kiezen. We wilden 
als bestuur daarin geen beperkingen heb-
ben. In mijn ogen destijds een gemiste 
kans voor het voetbal in Groenlo.

Gelukkig heeft de tijd, de veranderende 
omstandigheden in Groenlo, veranderin-
gen in het voetbal, veranderingen in de 
besturen en vast nog een aantal dingen 

plaatsen. Overduidelijk een kwestie over-
eenkomstig de uitdrukking ‘Het geheel is 
meer dan de som van de delen’ oftewel 
1+1 is meer dan 2. Hoe kijken we hierop 
terug, en hoe verder? We vroegen enkele 
leden van de nieuwe vereniging.

Nico Kok: “Ik ben altijd al voorstander 
geweest van een fusie. Ik was, als be-
stuurslid van de Grolse Boys, betrokken 
bij de fusiebesprekingen aan het einde 
van de vorige eeuw. De besprekingen gin-
gen destijds best goed en er was respect 
voor elkaar en voor elkaars standpunten. 
Alleen kort voor de laatste bespreking 
werden we als bestuur van de Grolse Boys 
verrast door een veranderende opstelling 
van het bestuur van de Grol. Struikelblok-
ken waren destijds een plaats voor het 
zaterdagvoetbal in de nieuwe fusiever-
eniging, clubkleuren, naam en nog een 
aantal kleinere dingen. In onze ogen geen 
onoverkomelijke problemen. Natuurlijk 
lag het gevoelig en was er weerstand on-
der de Grolse Boys leden en natuurlijk ook 
bij de Grol, maar die konden in mijn ogen 
worden overwonnen. Maar ineens was er 

ons toch samengebracht. De besturen 
van beide verenigingen hebben, onder lei-
ding van beide voorzitters Hans Scheinck 
en Harry Paf, wel de goede weg gevonden. 
Dit met natuurlijk ondersteuning van vele 
mensen binnen beide verenigingen. En, 
zoals ik toen al vond, is het niet zo moei-
lijk. Als je maar het belang van de leden en 
het voetbal vooropstelt en je begrijpt dat 
de besturen daarin niet belangrijk zijn en 
alleen de mogelijkheden en voorwaarden 
daarvoor moet scheppen. Gelukkig is dat 
nu wel gebeurd. En dat het niet zo moei-
lijk was is ook wel gebleken. Rood in het 
shirt, een plaats in het nieuwe bestuur, 
zaterdagvoetbal en enthousiaste leden 
van de Grolse Boys in diverse commissies. 
Dat had in mijn ogen toen ook gekund. Ik 
sta er niets anders in dan voor de fusie, 
het voetbal, het plezier in het voetbal-
len, het bewegen is het belangrijkste. Die 
voorwaarden worden nu geboden in een 
prachtig complex, goede structuur en 
bestuur, commissies, veel enthousiaste 
vrijwilligers en leden. Wat wil een mens 
nog meer? Ik denk dat iedereen zich goed 
moet kunnen voelen in de nieuwe vereni-
ging. Ik in ieder geval wel. En het stukje 

Nico Kok



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen - Ruurlo

John Ligtenberg geeft vorm aan ruimte. 

Kantoren, winkels, showrooms en woningen.

John ligtenberg is grafisch vormgever. 

Logo’s, huisstijlen en brochures.

Nieuwstad 10, 7141 BD, Groenlo

T. 06 222 16 396

www.johnligtenberg.nl 

13

verder fietsen vanuit mijn woning heb ik 
er dan wel voor over. En de kritische gelui-
den zullen echt wel verstommen. Het was 
een prachtige en mooie kleine vereniging 
en het was onze Grolse Boys. Dat gevoel 
heeft altijd bestaan. Klein, gezellig, kor-
te lijnen en gewoon lekker voetballen op 
een mooi en knus complex in een eigen 
gezellig en in eigen beheer gebouwd club-
gebouw. Veel enthousiaste vrijwilligers 
hebben er meer dan 70 jaar iets moois 
van gemaakt. Dat leeft nog wel een tijdje 
voort onder de oud-leden en daar mogen 
we trots op zijn.  Nog een keer een mooi 
feest om het samen af te sluiten, maar 
voor mij is de nieuwe verenging geboren. 

Hoe ik me voel in de nieuwe vereniging is 
nog moeilijk om te beantwoorden. De co-
ronatijd heeft me nog niet veel op sport-
park Den Elshof gebracht. Ik heb slechts 
een avond een paar wedstrijdjes afge-
werkt met het 45+ team bij HMC17. We 
speelden nog in de oude rode Grolse Boys 
shirtjes zonder blauwe baan of streep 
(want er waren nog geen nieuwe voor 
ons). Dat gaf ons kennelijk nog een kleine 
boost. We haalden punten. Het ‘echte’ ge-
voel moet nog komen. Samen een biertje 
drinken na afloop en even lekker napraten 
in de sportkantine over de geweldige ac-
ties en vooral de missers, zal nog wel even 
duren en komt hopelijk weer terug. Het 

Al met al heb ik er wel een goed gevoel bij 
en verwacht ik wel dat de Boys altijd wel 
te zien blijft op het sportveld.”

Hennie Schovers: “Ik persoonlijk heb er 
geen moment twijfels bij gehad dat dat 
niet zou kunnen gaan werken. Zowel bij 
de eerdere pogingen als nu bij de uitein-
delijke beslissende. Het is alleen bijzonder 
spijtig dat een en ander door het corona-
virus niet heeft kunnen gebeuren zoals 
men dat van Grolse Boys zijde zo graag 
had willen doen. Ik bedoel hiermee op een 
waardig afscheid van hun sportpark het 
Wilgenpark waar zij vreugde en verdriet 
hebben meegemaakt en gedeeld met el-

nader te bepalen tijdstip, alsnog aandacht 
aan worden besteed, al zal dat dan in een 
andere sfeer gebeuren dan dat op het ei-
genlijke moment had moeten gebeuren. 
In de nieuwe vereniging voel ik me prima. 
Persoonlijk voel ik absoluut geen verschil 
met voor de fusie. Gegeven was natuurlijk 
al wel dat al op verscheidene vlakken de 
samenwerking een hele poos in gang was 
gezet. Het geeft zelfs een heel goed ge-
voel om te zien hoe steeds meer ‘nieuwe’ 
mensen, waarvan ik zeker weet afkomstig 
te zijn van de Boys, zich op ons sportpark 
verdienstelijk maken op diverse gebieden 
en zitting hebben in allerlei onderdelen 
van de club en zich zo langzaamaan thuis 
(zijn) gaan voelen. Doel hierbij niet alleen 
op bestuurs- of commissieactiviteiten 
maar zeker ook op de velden als jeugdlei-
der(trainer/-ster), speler enz. En natuur-
lijk heb ik als lid van de vrijwilligersgroep 
van Grol de veranderingen op het sport-
park van dichtbij meegemaakt. Ik bedoel 
hiermee op de entree, de tribune, de af-
scherming van de kleedkamers 3 tot en 
met 9, in de hal, sportcafé, maar ook in 
de bestuurskamer, enzovoort, waar alle-
maal blijvende herinneringen aan Grolse 
Boys zijn aangebracht. Ik spreek dan ook 
de wens uit dat eenieder, die er toch nog 
wat sceptisch tegenover staat, zich aan al 
deze ‘aanknooppunten’ kan vastklampen 
en zich ook snel ‘thuis’ gaat voelen om er 

maakt eigenlijk ook niet uit, want plezier 
in het leven moet je zelf maken en als je 
positief in het leven staat en ervan geniet, 
is het overal leuk.”

Wesley Gralike: “Ik was wel iemand die 
vooraf positief in de fusie stond, omdat 
ik natuurlijk al wel veel mensen ken bij 
de Grol. Ook was voor mij belangrijk dat 
de club ‘Grolse Boys’ op een of andere 
manier toch bleef bestaan. Daarom vind 
ik de fusie een goede oplossing. Als we 
daar niet voor gekozen hadden, konden 
wij misschien nog een paar jaar door maar 
dan verdwijnt je club uiteindelijk en dat 
wil je absoluut niet. Nu zie je toch nog de-
len (minimaal) van de Boys terug op het 
Grolveld. Ik kan verder nog niet heel veel 
zeggen van wat mijn gevoel is bij de nieu-
we fusieclub, ik vind dat je dan wel een 
heel seizoen moet hebben meegemaakt 
en vanwege corona is dit natuurlijk lastig. 

kaar. Het is niet niks om daar alles voor de 
laatste keer te kunnen en moeten doen 
om daarna definitief alle activiteiten te 
moeten afsluiten en het hek en de deu-
ren achter je dicht te moeten trekken. Ik 
heb mij wel eens in gedachten verplaatst 
hoe het mij zou zijn vergaan als dat voor 
Grol actueel zou zijn geweest. Daarbij be-
kroop mij een heel onaangenaam gevoel, 
enerzijds begrip, maar anderzijds zou ik 
denk ik enorm kwaad zijn geworden mij 
daarbij neer te moeten leggen. Je laat-
ste keer ernaartoe, omkleden, je laatste 
wedstrijdje, douchen, gezellig samen een 
drankje en hapje doen. En vul het verder 
maar zelf in. Dan het moment van weg-
gaan, ‘het beste en tot kijk’, en dan voor 
de laatste keer de poort uit. Nog een keer 
achteromkijkend en dan definitief alles 
voorbij…..Ik mag er niet aan denken! 
Maar gelukkig, en naar wat ik heb begre-
pen, en ook heel goed is, zal er op een, nog 

samen nog in lengte van jaren de prach-
tige voetbalsport en gezellige momenten 
te kunnen meemaken en ‘vieren’.“

Wesley Gralike

Hennie Schovers



Bezoek onze vernieuwde 
showroom en kom binnen in de 
wereld van:

tuinarchitectuur 

Tuinrealisatie

exclusieve tuinmeubelen

www.hendrikshoveniers.nl                                   www.barbarasgarden.nl

Tatelaarweg 20 - 6941 RB Didam - 
0316- 268107    

14

Na al een tijdje in de mottenballen gele-
gen te hebben, voelde deze Vlaggenist 
zich zeer vereerd dat hij ter gelegenheid 
van het veertig jarig bestaan van het club-
blad hier weer even uitgehaald werd. De 
Vlaggenist werd als het ware weer kort-
stondig tot leven gewekt. Ik zocht een be-
stemming voor onze al oude clubvlag die 
recht zou doen aan dit jubileum. Gezien 
de huidige reisbeperkingen en gelden-
de coronamaatregelen was dit nog geen 
sinecure. Na de muffige lucht van me 
afgeslagen te hebben en nadat de stof-
wolken na het uitkloppen van deze oude 
Grolvlag verdwenen waren, besloot ik om 
met mijn oude en trouwe metgezel naar 
het misschien wel mooiste sportcomplex 
van Oost Nederland te trekken. Wat zeg ik 
het mooiste sportcomplex van Oost Ne-
derland? Voor mij is het niet het mooiste 
sportpark van slechts Oost Nederland, 
van Nederland of van Europa, maar het 
mooiste en dierbaarste sportpark van 

het verleden kent, die kan zijn toekomst 
bepalen. Dat laatste zit wel goed bij de 
Grol. Dat heb ik onlangs zelf kunnen aan-
schouwen. Eenmaal aangekomen met de 
Vlag bij het voor mij nog altijd majestueus 
aandoende sportcomplex aan de Oude 
Winterswijkseweg in mijn zo geliefde 
Grolle, met een tribune bij het hoofveld 
die nog altijd een imposante historische 

eindelijk voor de hele wereld een tob-jaar 
geworden. Een jaar waarin alles op zijn kop 
werd gezet en we in de grootste wereld-
wijde crisis werden gestort sinds de Twee-
de Wereldoorlog. Dit alles heeft ook zijn 
weerslag op onze club gehad en vraagt nog 
steeds van een ieder veel. Er is veel impro-

De Vlag

de hele wereld. Op deze Grol(se) bodem 
liggen voor de Vlaggenist misschien wel 
meer herinneringen dan in welke uithoek 
van de wereld waar ik heb mogen vertoe-
ven met mijn ouwe trouwe reisgenoot. 
Waar ter wereld ik ook mijn “valies” in het 
verleden opentrok, daar lag de Grolvlag 
braaf te wachten tot er zich een uniek 
fotomoment voor deed. Wat dat betreft 
is er wel een parallel te trekken met het 
clubblad. Ieder clubblad van de Grol is een 
kostbaar kleinood dat trouw op de deur-
mat op je ligt te wachten. In de afgelopen 
veertig jaar is het clubblad uitgegroeid 
tot een op gezette tijden verschijnend 
fenomeen dat de bespiegelen van onze 
club weer geeft. Zodra de nieuwe uitgave 
op de deurmat ligt, wordt het door velen 
terstond tot de laatste letter verslonden. 
Hier is ook in al die jaren niets aan ver-
anderd. Vele Grolcoryfeeën, maar ook 
passanten, hebben het clubblad gesierd. 
Hierdoor hebben zij bijgedragen aan de 
rijke historie en geschiedschrijving van 
onze club. Allen inmiddels verworden tot 
een herinnering. Net zoals deze Vlagge-
nist is verworden tot iets uit het verleden. 
En dat is maar goed ook. Alleen hij die 

grandeur uitstraalt met het daarbij pas-
sende karakteristieke scorebord, daar wist 
ik toch even echt niet wat ik zag. Fier in top 
hing er een hagelnieuwe vlag. Een vlag die 
ondanks dat er nauwelijks wind stond zijn 
best deed om vervuld van trots voluit te 
wapperen. Een vlag waar mijn oude trou-
we reisgenoot wat bleekjes bij afstak. Deze 
nieuwe vlag had net wat meer blos op de 
wangen. Wat verder kijkend leek het wel of 
het gehele sportpark subtiel wat meer blos 
op de wangen had gekregen. Daar waar in 
het verleden het blauw en wit de huiskleu-
ren waren, zorgden nu subtiel aangebrach-
te rode accenten op bescheiden wijze voor 
het nodige contrast. Verder kijkend zag ik 
deze contrasterende kleurstelling op het 
gehele sportpark terug komen. Hier verder 
over nadenkend kon dit eigenlijk in geen 
beter jaar voor het voetlicht komen dan in 
dit jaar. Een jaar dat ook meer blos op de 
wangen had verdiend. Een jaar dat voor ve-
len een top-jaar had moeten worden. Met 
grootse sportevenementen als onder an-
dere het Europees Kampioenschap voet-
bal en de Olympische Spelen. Het is uit-

visatie van een ieder gevraagd. Dit heeft op 
alles en iedereen zijn weerslag. Op de vrij-
willigers die de club draaiende houden, de 
leden die hun geliefde voetbalsport met 
grote beperkingen moe(s)ten beoefenen, 
de ontmoetingen op het sportpark en in 
het sportcafé die geen plaats hebben kun-
nen vinden. Ontmoetingen zijn ten slotte 
het cement van onze vereniging en samen-
leving. Laten we bovenal de vele sponsoren 
van onze club niet vergeten die door deze 
coronacrisis keihard worden geraakt, maar 
toch in grote aantallen onze club blijven 
steunen. Laten wij deze sponsoren dan ook 
de komende tijd blijven steunen door daar 
onze producten en diensten af te nemen. 
Als Vlaggenist reikt mijn oude trouwe met-
gezel voor 2020 niet verder dan halfstok 
en gaat deze weer terug in de mottenbal-
len om er niet meer uit te komen. Voor de 
toekomst hangt er een nieuwe vlag fier in 
top met de nodige blos op de wangen. Dit 
voor het veertigjarig bestaan van het club-
blad, maar bovenal voor u allen en onze s.v. 
Grol een hopelijk zeer voorspoedig, gezond 
en gelukkig 2021.

De Vlaggenist   
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Door: Henri Walterbos

Naam: Imran Eljaroudi

Leeftijd: 13

School: Marianum

Voetbal in: Grol JO15-4

Favoriete positie: 
Aanvallende middenvelder

Voetballende kwaliteiten: 
Balvast, goede acties

Hoe leuk is het team waar je in speelt? 
Ik vind het heel leuk om in dat team 
te spelen omdat ik vrienden in 
dat team heb zitten

Favoriete voetbalclub: 
Real Madrid, omdat Modric mijn 
favoriete speler is

Hobby’s: 
Voetballen, FIFA spelen

SPELER VAN HET KWARTAAL: 
Ik droom ervan om ooit: 
Om ooit in het eerste te mogen 
spelen van Grol

Beste speler bij Grol: 
Imade (JO19-1)

Beste speler van de wereld: 
Mbappe

Wie zou je graag willen ontmoeten 
en wat zou je dan vragen? 
Ik zou graag Mbappe willen ontmoeten 
en een foto vragen

Wat wil je later worden? 
Ik wil later bioloog worden 

Imran Eljaroudi
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ZONNEPANELEN 
REINIGING
EN VOGELWERING

Als u vragen hebt over het reinigen van 

zonnepanelen of over onze andere diensten, 

dan kunt u contact opnemen met 

De Maan Schoonmaakdiensten. 

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor het 

aanvragen van een vrijblijvende off erte. 

De Maan Schoonmaakdiensten adviseert u 

graag over de mogelijkheden. 

VRAGEN / CONTACT

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in 

DE MAAN SCHOONMAAKDIENSTENDE MAAN SCHOONMAAKDIENSTEN
al ruim 

15 jaar een 
blinkend 

resultaat!

glasbewassing  •  binnen- en buitenwerk   

schoonmaak  •  houtreiniging  •  dakgootreiniging  

zonnepaneel reiniging & telescoop glasbewassing   

trespareiniging  •  kunststofreiniging
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De coronacrisis houdt de sport in Nederland nog steeds gegijzeld. De vorige competitie 
werd voortijdig beëindigd. De nieuwe competitie startte in september voorzichtig op, dat 
wil zeggen zonder publiek bij de wedstrijden. Half oktober ging het weer mis met de ver-
spreiding van het virus. De competitie werd na 4 speelronden stil gelegd tot aan de winter-
stop 2020. Bruikbare vaccins kwamen in december in zicht en het geven van het vaccin zal 
vermoedelijk vanaf januari 2021  starten. Daarmee is het voetbal nog niet meteen startklaar 
want er moet eerst een aantal weken getraind worden. De laatste verwachting is dat er een 
halve competitie gespeeld gaat worden die tot in juni duurt. Elke wedstrijd is dan een finale. 

Bestuurstaal 

Door: Voorzitter Hans Scheinck 

De Grol doorstaat de coronacrisis goed. Dankzij 
de leden en de sponsoren. Maar toch ook wel 
door een actieve- en doordachte aanpak. Alles 
wat er in de coronatijd is gedaan, komt uit een 
plan van aanpak dat voortdurend is aangepast 
aan de situatie in de zogenaamde lockdowns. 
De leden werden zeer regelmatig op de hoogte 
gehouden door de ledenberichten die persoon-
lijk aan iedereen werden gestuurd per e-mail. 
De ledenberichten kwamen tegelijkertijd op de 
website van de Grol te staan. En als er weer wat 
mocht, werd daar direct op ingespeeld. 

1. De KNVB is ook actief geweest in het corona-
tijdperk. Telkens alternatieven bedenken en die 
bespreken met de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. De KNVB heeft ook gezorgd 
voor corona-uitkeringen door het rijk aan de 
verenigingen ter compensatie van loonkosten en 
omzetverlies door de gesloten kantines. 

2. De KNVB zelf kon ook een beroep doen op 
de regelingen van de overheid maar leed over 
het seizoen 2019-2020 toch een verlies van 2 
miljoen euro. De KNVB had een reserve van 5 
miljoen euro die dus 2 miljoen kleiner werd. 

3. De KNVB is nog steeds veruit de grootste 
sportbond met 1,2 miljoen leden. Het aantal 
senioren steeg heel licht en bij de jeugd was er 
sprake van een kleine afname bij het begin van 
het seizoen 2020-2021. Er zijn ruim 160.000 
vrouwelijke leden. 

4. Als een vereniging geld leent bij de bank, kun 
je bij de stichting Waarborgfonds Sport een 
borgstelling aanvragen. Doordat dat fonds borg 
staat voor de lening, betaal je bij de bank iets 
minder rente. Elk jaar kijkt het fonds dan of de 
vereniging nog voldoende financieel gezond is. 
De SEAG heeft nog € 200.000,- aan leningen 
uit staan. De financiële positie wordt door het 
waarborgfonds als voldoende gezien. De Grol 
heeft nog maar € 40.000,- aan leningen uit 
staan. De financiële positie wordt als uitstekend 
gezien. 

5. Met de gemeente Oost Gelre is een aanvul-
lende overeenkomst gesloten over de verkoop 
van het Wilgenpark. De gemeente sluit niet 
langer uit dat er toch enkele bouwkavels op het 
perceel komen langs de Beltrumseweg. Als dit 
binnen 10 jaar gebeurt, krijgt de Grol € 25,- per 
vierkante meter bouwgrond nabetaald door de 
gemeente. 

6. Het Rabobank Coöperatiefonds 
Noord- en Oost- Achterhoek heeft ook dit 
jaar € 400.000,- geschonken aan de vereni-
gingen in haar werkgebied. Onder de titel 
Rabobank Club Support konden verenigin-
gen hun doel indienen. De leden van de bank 
konden daarop stemmen. De Grol deed weer 
mee en nu met het doel om een nieuwe bere-
geningsinstallatie aan te schaffen voor de na-
tuurgrasvelden. De Grol kon ruim € 1.700,- in 
ontvangst nemen. De leden van de Grol heb-
ben in ruime mate hun stem uitgebracht. Een 
prachtig resultaat.

7. De Grol nam voor de eerste keer deel aan de 
Grote Clubactie. Elk team mocht zelf loten 
kopen (voor 0,60 per stuk) en weer verkopen 
(voor de vastgestelde prijs van € 3,- per stuk). 
Elk team mocht de winst van de verkoop hou-
den voor de teampot. In totaal werden door 
de teams 1.750 loten verkocht. Een heel goede 
start van deze actie bij de Grol. 

8. De gemeente Oost Gelre wil dat Grol nog eni-
ge aanvullende maatregelen treft om ervoor te 
zorgen dat de rubberkorrels van de kunst-

grasvelden niet in het omliggende groen en 
de omliggende sloten terecht komen. Grol deed 
het beheer al erg goed – zo werd vastgesteld -. 
Op het sportpark zijn gemiddeld nauwelijks 
korrels buiten de velden te vinden. Maar als Grol 
nog twee maatregelen zou treffen, dan zouden 
de kantplanken langs de velden niet meer hoe-
ven. Die kantplanken waren wel opgenomen in 
het plan voor de vervanging van het kunstgras
in 2018-2019 maar nog niet aangebracht.  De 

nog uit te voeren maatregelen zijn het verdiept 
aanleggen van de uitloopmatten bij de poorten 
en het volledig bestraten van de opstelplaatsen 
van de doelen naast de kunstgrasvelden. 

9. Er wordt een extra parttime parkmanager 
gezocht. De huidige parkmanager is door ziekte 
langdurig uitgevallen, herstelt langzaam maar 
zal zijn taken nooit meer volledig kunnen uit-
voeren. Het verenigingsbureau, de terrein- en 
parkdienst denken mee. 

10. Het plan om een overdekte entree te ma-
ken is opnieuw onderzocht. Nu in een compac-
te variant. Het oorspronkelijke plan is nooit uit-
gevoerd omdat het te duur bleek. Het bestuur 
van de SEAG zal de financiële haalbaarheid van 
het nieuwe plan beoordelen.

11. Bij elke grote hoosbui in de zomer ontstaat 
er wateroverlast op het sportpark. Vaak loopt 
dan ook een deel van de kantine en de sporthal 
onder water. Er zijn intussen deskundigen inge-
schakeld om te kijken met welke maatregelen 
de wateroverlast kan worden tegengegaan. 
Dat wordt een flinke opgave door de meerdere 
hoogteverschillen op het sportpark. 
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12. Een andere keer kom je water tekort. Bij 
grote droogte en daarbij een sproeiverbod voor 
het water uit de beek de Slinge. De drie natuur-
grasvelden hebben het in de afgelopen drie 
zomers zwaar te verduren gehad. Een prachtig 
groen biljartlaken in begin juli, daarna een sproei-
verbod met als gevolg een bruinverbrand veld 
eind augustus. Niet leuk meer voor de veldmees-
ters uit de onderhoudsgroep. Er is nu een plan in 
de maak voor het boren van een  diepe waterbron 
gekoppeld aan een nieuwe automatische bere-
geningsinstallatie. Gezien bij KSV in Vragender ! 

13. De complete LED-verlichting zit er op het 
eind van het jaar in. In alle gebouwen en langs 
alle velden. Een eerste grote besteding uit de 
bruidsschat Grolse Boys. Een uitstekende, toe-
komstbestendige uitgave, het zal veel stroom 
(en dus geld) besparen. 

14. Het Commercieel Team Grol (voorheen de 
sponsorcommissie) wil verder gaan, op weg 
naar een energieneutraal sportpark. De 
Rabobank gaat in het kader van haar duurzaam-
heidsprogramma helpen dit plan op te stellen. 
Ook andere partijen worden gevraagd deel te 
nemen. Een geweldig, maar ook lastig traject. 
Waarbij telkens uitgaven en besparingen naast 
elkaar moeten worden gezet. 

15. De grijze aluminium pupillendoelen (20 
stuks) worden wit gespoten. Ze zijn daardoor 
veel beter zichtbaar geworden. Dat is goed voor 

de veiligheid en geweldig in de uitstraling bij 
wedstrijden. Het spuitwerk is grotendeels ge-
sponsord door Welgro. 

16. Elk jaar weer een vraag op het einde van het 
seizoen. Hoeveel trainingsballen zijn er zoek 
geraakt? Er zijn per seizoen gemiddeld 500 
ballen in gebruik. Op het einde van het seizoen 
2019-2020 waren er 18 ballen zoek. Dat is 3,5% 
en relatief weinig. De teams zijn steeds zorgvul-
diger in het beheer van hun ballenkar met 10 
ballen. Mag ook wel eens geschreven worden. 

17. Midden september hadden alle teams een 
trainer en soms zelfs meerdere trainers. Ruim 
vóór het begin van de competitie was dit dus 
rond. Het voetbalbestuur heeft zich hiervoor 
ontzettend ingezet en opnieuw haar prestatie 
van een jaar eerder verbeterd ! 

18. Alle junioren vanaf de categorie Onder 
13 en alle senioren spelen in de nieuwe wed-
strijdkleding met een rugnummer erop.  Zeer 
professioneel. Een geslaagde actie van de kle-
dingbeheergroep. De nieuwe wedstrijdkleding 
in blauw met rood is op zich al een geslaagde 
keuze uit het fusieproces geworden. 

19. Niet alleen met de wedstrijdkleding is weer 
een stap vooruit gezet. In de coronatijd zijn ook 
trainingen ontwikkeld die je thuis kunt uitvoe-
ren via je computerscherm. Bewegingsleer 
online. Een groep enthousiaste trainers en 
spelers heeft hieraan meegewerkt onder leiding 

van het hoofd opleidingen. Voor iedereen toe-
gankelijke oefenstof, te gebruiken op het mo-
ment dat je dat wilt. 

20. Voetbal blijft bij de Grol op nummer 1. Dat 
kost geld en dat is logisch. Het voetbalbudget 
bedraagt in dit seizoen alles bij elkaar € 100.000,- 
. Daaruit worden ook de trainers betaald. 

21. Het voetbalbestuur heeft de wens om de 
trainingsfaciliteiten nog verder te verbeteren. 
Bijvoorbeeld met een grote voetbalkooi met 
kunstgras erin. Het geld uit het fusiebudget 
voor een pannakooi kan daarvoor ingezet wor-
den naast een flinke extra geldsom. 

22. Hoewel door de corona de competitie half 
oktober werd afgebroken hadden we toch al 
twee kampioenen. Grol JO11-2 en Grol JO12-
1. Zij spelen 4 competities van 6 wedstrijden in 
één seizoen. 

23. Er komt steeds meer lijn in de jeugdoplei-
ding. Het spelen volgens bepaalde principes in 
de hele jeugd, van de JO-8 tot en met de JO-
19.  De trainers werken voor elke leeftijdsklasse 
deze spelprincipes uit onder leiding van het 
hoofd opleidingen. 

24. Bij de condoleance van Tonny Porskamp 
heeft de familie gevraagd een donatie aan de 
Grol te doen. Dit heeft het mooie bedrag van € 
500,- opgeleverd. De Grol zal dit bedrag pas-
send besteden. 

25. De clubs AZSV, Grol, Longa, RKZVC en FC 
Winterswijk denken na over een gezamenlijk 
magazine voor hun sponsoren. Het Com-
mercieel Team Grol steekt hier positief op in.  

26. In oktober kon de jaarlijkse ledenvergadering 
niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. De 
huldigingen van de leden voor hun 50-jarig jubi-
leum tijdens de ledenvergadering konden dus 
ook niet gebeuren. Er is toen een aparte jubila-
rissenavond georganiseerd bij de Lange Gang 
-binnen de coronaregels-. Dat is een geslaagde 
avond geworden. Zo geslaagd, dat het bestuur 
besloten heeft de aparte jubilarissenavond 
voort te zetten in de komende jaren. 

27. Het project Bewegen voor Ouderen 65+ in 
Groenlo, onder regie van de Grol, is in septem-
ber afgesloten. Het project draaide op subsi-
die van het ministerie. Het resultaat van het 
project was uitstekend, meer dan 70 ouderen 
zijn aan het bewegen gebracht en gebleven. 
De gemeente heeft voor een vervolg gezorgd 
door een beweegmakelaar aan stellen. Niet 
geheel toevallig de projectleider van Bewegen 
voor Ouderen 65+. 

28. Het Commercieel Team Grol heeft de uitda-
ging aangenomen om te zorgen voor uniforme 
teamkleding bij de jeugd. Niet voor het trai-
nen of voor de wedstrijden maar kleding die je 
draagt voorafgaande aan de wedstrijden en bij 

een team-activiteit. Twee grote sponsoren zijn 
intussen gevonden, dus de uitdaging lijkt tot 
succes te leiden. Het zou opnieuw bijdragen 
aan de uitstraling van de Grol. 

29. Grol heeft een nieuwe energieleveran-
cier (gas en stroom). De leverancier is Main 
Energie geworden via een landelijke aanbeste-
ding door de KNVB. De vorige leverancier was 
Greenchoice. 

30. De Stichting Exploitatie Accommodatie 
Grol (SEAG) was verantwoordelijk in 2018-2019 
voor de vervanging van het kunstgras. Het 
bestuur van de SEAG heeft besloten dat hele 
proces achteraf te laten toetsen door een ac-
countant. Het ging in totaal om bijna een half 
miljoen euro. De accountant heeft dit proces in 
augustus 2020 een dikke 8 gegeven. 

31. In het fusieproces met Grolse Boys is af-
gesproken om zoveel mogelijk de naam “Grol” 
te gebruiken in plaats van “s.v. Grol” . Daarom 
was het handig om de domeinnaam “Grol” 
vast te leggen. Die was echter al jaren geleden 
door iemand vastgelegd en verkocht aan een 
bedrijf die in domeinnamen handelt. Dat bedrijf 
vroeg er € 3.000,- voor.  Dat was teveel. De Grol 
wacht af tot er een nieuwe kans met een lagere 
prijs komt. 

32. Na enige aarzeling is toch besloten een 
Presentatiegids voor seizoen 2020-2021 uit 
te geven. Het was heel veel werk door de co-
ronaregels. Zo werd per team van elke speler 
apart een foto gemaakt in plaats van een team-
foto.  Met ondersteuning van de adverteerders 
is het opnieuw een buitengewoon mooie en 
speciale Presentatiegids geworden. 

33. Er was periodiek een overleg van de 
voorzitters van de besturen van AZSV, Longa 
en FC Winterswijk.  In september werd de Grol 
uitgenodigd aan dit overleg te gaan deelnemen. 
De Grol heeft de uitnodiging aangenomen en 
de voorzitter zal in het vervolg aan dit overleg 
deelnemen.  Het gaat vooral om het uitwisselen 
van ervaringen en adviezen. 

34. Ook nog nooit gebeurd. De Nieuwjaars-
loop met nieuwjaarsreceptie gaat er niet ko-
men in 2021 door de coronaregels. Er zal op de 
tweede zondag van januari wel een vervangen-
de activiteit worden georganiseerd. 

35. Dus dan nu al maar, alle leden en hun 
dierbaren fijne kerstdagen gewenst en een 
heel gelukkig en vooral gezond nieuwjaar.

Fotopuzzel

Ben jij een kenner van voetbalcom-
plexen en goed in het raden van woor-
den? We selecteerden voor deze prijs-
vraag tien foto’s en kwamen uit op 
nostalgische plekken maar ook in de 
krochten van het amateurvoetbal.  

Zo doe je mee! Herken waar de foto is 
geschoten. Het zijn allemaal locaties op 
of langs het voetbalveld in het oosten 
van ons land. Elke foto levert een letter 
op. Het gaat om de naam van de stad of 
het dorp waar de foto is gemaakt. On-
der de foto staat welke letter je gebruikt 
voor de oplossing.

De letters staan niet in de goede volg-
orde. Met die tien letters maak jij zelf 
het woord. Je kunt dit woord tot en met 
vrijdag 8 januari 2021 per app doorstu-
ren naar 06-28851739. Prijswinnaars 
krijgen bericht. De goede antwoorden 
en oplossing vermelden we in het eer-
ste clubblad van volgend jaar.

1e letter 4e letter

2e letter

5e letter
5e letter

7e letter

9e letter

3e letter

9e letter

10e letter
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Een nieuwe rubriek vraagt om een nieuw verhaal. Daar waar ik in het vorige clubblad 
Nikki Meusert in de spreekwoordelijke schijnwerpers mocht zetten, heb ik tijdens 
mijn voorbereidingen van dit artikel voor het clubblad niet met één maar met twee 
dames een kopje thee mogen drinken. In deze rubriek, mijn (semi-)sportieve buur-
vrouw én buurmeisje: Nancy en Niké Reinders.

Nancy en Niké Reinders

Door: Carmen Arendsen

Voor dit interview tijdens de coronatijd 
mocht ik het gelukkig dicht bij huis zoe-
ken, letterlijk een paar deuren verderop. 
Op een doordeweekse avond, achter 
voordeur nummer 5, werd ik verwelkomd 
door Nancy en Niké Reinders om een 
avondje over (dames)voetbal te praten.

Niké Reinders is een lange, sportieve 
twaalfjarige dame die momenteel eer-
stejaars HAVO/VWO scholiere is aan 
het Marianum in Groenlo. Niké is ooit 

als één van de weinige meisjes begon-
nen bij de F-pups en is daarna bijna di-
rect doorgestroomd naar de F7, waar ze 
voetballers te kort hadden. In het begin 
heeft Niké vele jaren bij de jongens ge-
voetbald, waarna ze in de E-jeugd in een 
meisjesteam terecht kwam. Na 3 jaar 
meisjes E-voetbal is ze doorgestroomd 
naar de jongens D-jeugd waar ze inmid-
dels alweer 1,5 jaar voetbalt. Niké speelt 
samen met een ander meisje, Raisa, in 
dit voetbalteam dat bestaat uit 14 jon-
gens en 2 meisjes. De D3 wordt al jaren 
begeleid door de altijd fanatieke trainer 

Stef. Ook Walter is trainer en Joris helpt 
soms een handje mee. Niké vertelt:  “Ik 
speel echt in een leuk team, er is veel 
fanatisme, maar ook als wij wedstrijden 
verliezen dan zijn wij met z´n allen te-
leurgesteld”.

“Echt iedereen kan goed met elkaar, 
echt superleuk die saamhorigheid”. Niké 
heeft twee posities binnen het team. Ze 
is keeper en deelt deze positie met Milan. 
De ene week keept ze en de andere week 
staat ze in het veld. Maar het leukste? 
“Dat is toch echt keepen”, aldus Niké. 

Niké komt uit een echte keepersfamilie. 
Haar vader, moeder én broer zijn keeper 
of zijn keeper geweest. Niké volgt dan 
ook keeperstraining bij haar vader, Roy. 
Elke woensdagavond om 18.45 uur sa-
men met alle andere keepers van de D 
jeugd. Haar vader en broer (Tygo) zijn 
ook fervente keepers en spelen elk bij de 
35+/Grol 11  en bij de B-jeugd. Niké heeft 
ook een zusje Robin, maar zij heeft een 
afkeer van het al het voetbal. Zij heeft 
een andere keuze gemaakt, gymmen bij 
Rap en Snel. 

Moeder Nancy heeft ook altijd gekeept, 
al heeft ze in de beginjaren ook wel in het 
veld gestaan. “Ik ben een beetje lui van 
aard en ik kon goed keepen. Niemand 
wilde keepen dus dacht ik, dan doe ik 
dat toch! Ik vond het ook wel heel leuk, 
absoluut!” Niké kijkt tevreden naar haar 
moeder en begint te lachen “Ik lijk qua 
keepen wel een beetje op mama. Ik ben 
niet lui, maar ik zet niet altijd helemaal 
door”. Nancy lacht, dat snap ik: “Ik was 

Nancy kijkt graag bij de wedstrijden van 
Niké. Nancy is jarenlang zelf voetballend 
lid geweest bij de Grol dus ze vindt het 
fantastisch dat haar dochter ook voet-
balt. Nancy: “Voetbal is meer dan alleen 
het spelletje, het is ook alles er omheen 
dat het leuk maakt. Tijdens mijn jeugdja-
ren bij de Grol was voetbal áltijd een feest. 
Ik heb er ook veel kennissen en vrienden 
aan over gehouden. En niet alleen vrien-
den, ook Roy heb ik leren kennen op E&F 
kamp waar ik jarenlang jeugdleider was”. 
Nancy: “Ik ben begonnen met voetballen 
toen ik een jaar of 8/9 jaar was. Tom Pors-
kamp was mijn eerste trainer. Ik heb tot 
bijna mijn 22e op het veld gestaan. Niet 
alleen op het veld, maar ook bij feestjes 
en weekendjes weg hebben we enorm 
veel plezier gehad. Hierna nog enkele ja-
ren zaalvoetbal tot mijn 27e. Ik heb altijd 
gekeept en ook heb ik keeperstrainingen 
gehad. Elke zondag stonden wij met z’n 
allen op het veld, twee keer in de week 
trainen. Daarnaast was ik ook jeugdleid-
ster van een meisjesteam op de zaterdag 
en gaf ik doordeweeks ook training. Als je 

zo terugblikt dan stond ik letterlijk mijn 
halve leven op het voetbalveld, haha! Ik 
vond het zaalvoetbal altijd erg leuk, maar 
bij zaalvoetbal moet je veel technischer 
zijn. Ik was wel een goede zaalvoetbalk-
eeper (goede reactie), maar vind het 
buiten sporten toch echt wel veel leuker 
en lekkerder. Helaas was op een gege-
ven moment de koek op, het animo voor 
vrouwenvoetbal werd minder en op een 
gegeven moment stopte het, helaas…”

Gelukkig gaat het weer goed met het 
meisjes- en vrouwenvoetbal bij de 
Grol en ziet Niké haar toekomst ook 
positief in. Ze wil nog héél graag haar 
voetbalcarrière blijven combineren 
met het uitoefenen van karate, ook 
nu ze de oranje band met het bruine 
streepje heeft.

Op de vraag ‘Welke sport is leuker?’ 
hoeft ze niet na te denken. 
Gelukkig maar... 

vroeger ook altijd heel druk met het 
publiek”.  Niké: “Maar jij bent wel fana-
tieker dan ik. Als er een tegendoelpunt 
wordt gemaakt dan baal ik er niet súper 
erg van. En mijn concentratie is gewoon 
niet altijd goed. Gelukkig  geeft Stef 
mij dan altijd goede aanwijzingen in de 
pauze, zodat ik de tweede helft goed 
geconcentreerd kan beginnen”. Niké: 
“Wij deden het best goed in de com-
petitie, van de 7 wedstrijden die wij nog 
hebben kunnen spelen, hebben wij er 
3 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Als ik 
niet keep sta ik meestal achterin, maar 
ik zou eigenlijk veel liever op het mid-
denveld willen staan. Met jongens voet-
ballen vind ik eigenlijk wel leuk, ik vind 
echt dat ik een leuk team heb”. In ande-
re teams krijgen heel vaak de meisjes 
niet de bal, omdat jongens denken dat 
meisjes niet kunnen voetballen. Echt 
onzin. Ik leer ook veel van de jongens, 
qua kracht en conditie én ik krijg in dit 
team ook gewoon de bal”.

Niet ten overstaan van een vol sportcafé deze 
keer tijdens de Afsluiting van het seizoen, maar 
de titel is er niet minder om en zeker niet min-
der verdiend. Roy Reinders (48) is door het Al-
gemeen Bestuur benoemd tot verenigingsman 
van het jaar 2020, over het seizoen 2019-2020. 
Een onderscheiding in een bijzonder jaar voor 
een bijzondere vrijwilliger. 

Roy maakt(e) zich op vele terreinen verdienste-
lijk binnen de vereniging. Als actief voetballer 
(keeper), waarbij het zelfs tot de eerste selectie 
schopte tot en met keepen bij het zaalvoet-
bal. Al meer dan 25 jaar leidt Roy Reinders ook 
keepers op. Vooral bij de jeugd. Bij de Grol maar 
ook bij Vios Beltrum (3 jaar) en Rëunie Borculo 
(1 jaar). Op dit moment is Roy jeugdkeepersco-
ordinator en jeugdkeeperstrainer bij de Grol in 
een team met Tjiko Wolberink, Michel Schoorl 
en Normen Hemmink. Roy doet de categorie 
Onder 13. 

Jeugdleider was Roy 15 jaar lang in alle leeftijds-
klassen, jongens en meiden. Ook op jeugdkam-
pen, waar hij ook diverse keren deel uitmaakte 
van de organisatie.

Daarnaast was Roy actief in de werkgroep 
jeugdactiviteiten bij het 75-jarig jubileum 
(1993), bestuurslid Supportersclub waarvan 4 
jaar als secretaris, lid van de nevenactiviteiten-
commissie van de jeugd waarvan de laatste 4 
jaar als voorzitter. Voor het Marveld Toernooi 
maakt hij eveneens altijd graag tijd vrij. Als 
teambegeleider of gewoon als medewerker bij 
het inrichten van de sporthal. 

Roy leeft samen met Nancy Everink. Samen 
hebben ze drie kinderen, van wie er twee 
keepen! Zoon Tycho (15) in JO17-3 en dochter 
Niké (12) in de JO13-3. Dochter Robin (10) zit in 
de gymselectie bij Rap en Snel. 

Roy Reinders 
verenigingsman 2020
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Terug in de tijd 
met Jan-Marc Bosman

Door: Ronald Buesink

“Hoi allen! Superleuk om een stuk te 
schrijven. Alweer 17 jaar weg uit Grol-
le, lijkt als de dag van gister dat ik er 
rondliep!”

Vertel iets over jezelf/privé. Leeftijd. 
Waar je woont. Werk. Opleidingen. 
Relatie/gezin?
“Mijn naam is Jan-Marc Bosman, ben 
op het moment van schrijven 48 jaar 
en woonachtig in Emmen (Barger-Oos-
terveld). Ik ben docent op een school 
voor leerlingen met specifieke behoef-
tes op het gebied van leren en gedrag 
(dus eigenlijk hetzelfde als uit mijn tijd in 
Groenlo). In de jaren, nadat ik terug ben 
verhuisd (2003) naar Emmen, heb ik mij 

gespecialiseerd. Naast mijn diploma do-
cent bewegingsonderwijs, heb ik in deze 
periode ook mijn PABO-diploma behaald 
en een Master SEN (Special Educational 
Needs) afgerond. Ik ben in 2006 mijn hui-
dige vrouw, Dinanda, tegengekomen, ben 
met haar in 2010 getrouwd en inmiddels 
vader van 2 zonen, Sam (2008) en Job 
(2011).”

Over je periode bij de Grol. Positie. 
Niveau. Trainers. Hoe kwam je er terecht. 
Welke jaren. Met welke spelers. Leukste 
momenten/herinneringen. Nog contac-
ten uit die tijd?
“Ik kan oprecht zeggen dat mijn periode 
bij de s.v. Grol de mooiste is geweest 
uit mijn voetballeven. We hadden zo’n 
ontzettend leuke groep, dat was echt 

genieten. Vreselijk veel gelachen en mooie 
dingen beleefd. Als ik aan alles terugdenk 
wat we hebben beleefd, begin ik spontaan 
te lachen...  Ongelofelijk.

Als groep voelden we ons onoverwinnelijk. 
Deden ook alles samen. Op een gegeven 
moment was het heel gewoon dat we na 
elke thuiswedstrijd lang bleven hangen 
bij Rob in ons thuiscafé en daarna de stad 
in. Hoor Tom Rooks nog zeggen; “Och 
nee hé, doar zu’j de Bende van Ellende 
weer e’hebbn!” Hahahaha.. schitterend. 
Nog steeds hebben we met deze groep 
een jaarlijkse reünie onder de bezielende 
leiding van Hennie Schovers, Pascal ten 
Brincke en Jan Froeling. Als we bij elkaar 
zijn, komt hetzelfde gevoel weer naar bo-
ven.... Dit blijft altijd, weet ik zeker.

Ik ben in 1997 bij de Grol terecht gekomen. 
Ik voetbalde op dat moment in de Hoofd-
klasse bij Achilles 1894 uit Assen. Ik stu-
deerde en woonde namelijk in Groningen 
en dat was goed te combineren. In febru-
ari 1997 bezocht ik carnaval in Grolle (wie 
waren er toen ook alweer de Prins en Adju-
dant?). Een huisgenoot van mij nodigde mij 
uit en het was een groot feest. Tijdens deze 
carnaval leerde ik mijn toenmalige vriendin 
kennen, Femke Nales. Vanaf dat moment 
was ik veel in Groenlo en belandde via een 
zaterdagavond in Bar De Lange Gang, met 
veel bier en zwikken(kaartspel), zomaar 
op een zondagochtend in de Alfa Romeo 
van Bram Harbers onderweg naar Meddo, 
om met Grol 3 tegen een jong en getraind 
Meddo 2 te spelen. Geweldig potje, eindi-
gend in 3-3 volgens mij. Prachtig!  Een week 
na die wedstrijd kreeg ik een telefoontje 
van Theo Huijskes. Of ik voor Grol wilde 
spelen. Ik zou in juli klaar zijn met de stu-
die en wilde best verhuizen, het beviel me 

Mooiste momenten noemen is lastig want 
het waren er zoveel, maar ben wel het 
meeste trots op mijn benoeming tot voet-
baller van het jaar in 2001. Dat vond ik echt 
geweldig. Stuk waardering, erg mooi.
Ik heb nog veel contact in Groenlo. Of het 
nou via social media is of dat we elkaar op 
de jaarlijkse reünie zien. Daarnaast heb ik 
veel contact met Sander Wiggers, Marc 
Rots en Bram Harbers. Mijn streven is om 
sowieso elk jaar 1 of 2 keer naar Groenlo te 
rijden om elkaar te zien.”

Waar heb je nog meer gevoetbald(clubs). 
Welk niveau. Chronologisch?
“Ik heb de jeugdopleiding van VV Emmen/
FC Emmen doorlopen. Nadat ik senior 
werd in 1990, kwam ik niet in aanmerking 
voor een contract bij de FC en ben naar de 
amateurs van de VV gegaan. Na 1 seizoen 
mocht ik terug op amateurbasis naar de 
FC, maar ben bij de amateurs van Emmen 
blijven spelen. Na Emmen nog bij ZBC en 
Achilles 1894 en daarna dus Grol tot 2003.

“Ik voetbal zelf nog steeds, in de 45+ van 
VV Emmen. Hopelijk kan dat zo lang mo-
gelijk. Zelf voetballen blijft het mooiste. 
Daarnaast ben ik assistent bij het 1e van VV 
Emmen. Vorig seizoen ook nog jeugdtrai-
ner bij de Onder 11 van FC Emmen, maar 
daar ben ik mee gestopt door drukte.”

Wat vind je leuk buiten voetbal?
“Ik hou van gezelligheid en mag graag op 
vakantie gaan met mijn gezin. In de zomer-
vakantie 5 weken met de caravan op pad 
en in februari op wintersport. Daarnaast 
mag ik graag de gezelligheid van de fami-
lie en vrienden opzoeken. Geniet vooral 
enorm van het leven. Ook dat heb ik zeker 
in het mooie Groenlo geleerd!”

Hoe kom je de coronatijd door?
“1e coronaperiode in maart was natuur-
lijk voor iedereen een vervelende. Je kon 
en mocht niks en de scholen waren dicht. 

In deze kersteditie vonden we het een leuk idee om bovengenoemde oud-speler van 
Grol 1 in de spotlight te zetten. In verband met de coronacrisis hebben we maar gepro-
beerd om er via de digitale snelweg iets leuks van te maken. Al was ik het liefst naar 
Emmen gereden om hem persoonlijk te ontmoeten. Gezelligheid en plezier waren gega-
randeerd geweest. Velen onder ons zullen hem nog wel kennen maar voor degenen die 
hem niet hebben meegemaakt volgt hier een nadere introductie. 

wel in Grolle. Maar op voorwaarde dat Theo 
zou kijken of er werk voor me was. En zo ge-
schiedde… Theo zorgde voor een sollicita-
tie bij jongeren internaat de LEO-stichting 
in Klein-Borculo, ik werd aangenomen en 
verhuisde in juli 1997 naar Groenlo. 

Vanaf seizoen 1997-1998 maakte ik dus 
deel uit van de selectie van Grol. De trai-
ners die ik in de seizoenen daarna heb 
gehad waren Veldhuis, Keemers en Bos. 
We hadden een geweldige groep, ik doe 
mensen tekort als ik alleen maar bepaalde 
spelers noem. René Keemers kwam in mijn 
2e seizoen. De seizoenen die volgden wa-
ren prachtig. In besprekingen richting mijn 
teams moet ik altijd aan Keemers denken. 
Hij had in elke bespreking weer iets nieuws, 
schitterend. Kon ons tot op het bot moti-
veren! Met deze groep werden we ook 
kampioen in de 4e Klasse en hadden we 
in 2000-2001 ook de promotie naar de 2e 
Klasse verdiend, maar dat liep helaas even 
anders. In het heden waren we op basis van 
doelsaldo gepromoveerd. Na de seizoenen 
met René kwam Gerard Bos, de gedreven 
trainer die Grol nog verder omhoogstuwde 
en verdere verjonging doorvoerde.

Nadat ik in 2003 naar Emmen verhuisde, 
heb ik me aangemeld bij mijn oude club, VV 
Emmen. Dat was op dat moment 1e Klasse 
en heb daar nog tot seizoen 2006-2007 in 
het 1e gespeeld. Toen ik gestopt ben, ben ik 
assistent geworden. Ben even tussendoor 
3 seizoenen hoofdtrainer geweest van een 
3e klasser, maar nu weer assistent bij het 1e 
van Emmen.”

Is het voetbal anders geworden sinds 
die tijd?
“In het algemeen valt het wel mee. Jon-
geren hebben nu meer keuze op sportge-
bied, dus in de regio Drenthe zien we wel 
dat veel jongeren op tijd afhaken. In die zin 
is de mentaliteit wel wat veranderd. Maar 
bij Grol valt dat volgens mij wel mee. Het 
spelletje op zich is zeker niet veel veran-
derd, alleen is door het kunstgras het spel 
wel sneller geworden. Maar dat is trainbaar, 
de groep die we toen hadden, zou op het 
huidige niveau van s.v. Grol ook mee kun-
nen, weet ik zeker.”

Voetbal jezelf nog. Andere hobby’s/
sport. Of nog actief als jeugdtrainer. 
Of iets anders op voetbalgebied.?

Wij hadden echter een nieuw huis ge-
kocht en konden half april verhuizen. Wat 
dat betreft heb ik van de nood een deugd 
gemaakt en kon vrij relaxed veel voorwerk 
doen in maart door elke dag spullen naar 
de loods te brengen. Verhuizen was nog 
nooit zo easy, haha.

Deze 2e periode heb ik er persoonlijk ook 
niet zoveel last van. De scholen zijn nog 
open en voor de jongens gaat de sport 
gewoon door. Alleen onze eigen per-
soonlijk activiteiten liggen stil. Maar als 
ik eerlijk ben, vind ik die vrije zondag nu 
heerlijk. Met het 1e van Emmen elke keer 
naar het westen reizen is verschrikkelijk. 
Wat dat betreft geniet een regionale 
competitie met mooie derby’s nog altijd 
mijn voorkeur!”

Voor Jan-Marc Bosman heeft de perio-
de bij de Grol een onvergetelijke indruk 
achter gelaten. Hij heeft er nog nooit één 
seconde spijt van gehad dat hij destijds 
deze stap heeft genomen. Prachtig dat 
deze prima voetballer zich zo heeft thuis 
gevoeld, en nog steeds, bij onze club. Hij 
had een geboren Grollenaar kunnen zijn.
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Familie Westervoorde
Complete gezinnen die intensief betrokken zijn bij de Grol. De vereniging kent er veel. 
Eén van die gezinnen is de familie Westervoorde met vader Rob (59), moeder Angela (57), 
dochter Lotte (26) en zoon Pim (23). Moeder Angela is als enige niet actief voor de Grol. 
“Maar ze heeft wel duizenden voetbalwasjes gedraaid in de afgelopen jaren!”,
 lachen Lotte en Pim. 

Door: Kyra Broshuis

De verdiensten van Rob
Rob is dit jaar gehuldigd voor zijn 50-jarig 
lidmaatschap van de Grol. En dat is niet 
zomaar een lidmaatschap. Hij is 50 jaar lid 
maar nog steeds zeer actief bij de vereni-
ging. In 1970 is hij begonnen als keeper bij 
de pupillen en speelde daarna in diverse ju-
niorenteams. Bij de senioren was hij keeper 
van Grol 1 zaalvoetbal en speelde hij in Grol 
5-6-7 veldvoetbal. Na verloop van tijd is hij 
veldspeler geworden en speelt nog steeds 

Lotte: ‘Blij dat ik gebleven ben’
Lotte werkt als assistent controller bij 
Koopmans Bouwgroep in Enschede en 
woont nog thuis, net als broertje Pim. 
“Supergezellig!”, vindt Rob. Lotte is keep-
ster bij het 25+ damesteam op de vrij-
dagavond. Zoals bekend is er dit seizoen 
geen regulier damesteam meer. “Het 
verplichte trainen stond velen van ons te-
gen, mij ook. Er heerste twijfel in de groep 
wie wel en niet door zouden gaan. Ik had 

het derde, tweede én eerste. Ook hij heeft 
organisatorisch talent; was lid van de re-
dactie van het clubblad en de commissie 
nevenactiviteiten, is nu bestuurslid van de 
VSVG, voorzitter van de Supportersclub 
(die 23 jaar geleden door zijn vader is op-
gericht) en lid van het Commerciële team. 
Hij is ook actief bij de GTC en speelt in het-
zelfde team als zijn zus. Pim is geen lid van 
de Knunnekes, maar wel samen met Quint 
Veld presentator van het kindercarnaval. 

ze moeten wel gevraagd worden. Het is 
goed om eens te vernieuwen. Sommige 
mensen zitten al zo ontzettend lang in het 
bestuur, ik denk, ik weet wel zeker, dat dat 
niet goed is”, zegt Pim. “Jongeren denken 
heel anders en daar moet je als club wat 
mee doen. Het overgrote deel van de le-
den is jong, daar moet je wel op inspelen. 
Ik denk dat je dan als bestuur een nog be-
tere aansluiting vindt met de club. Je krijgt 
meer mee wat er speelt.”

Pim heeft zo voor de Supportersclub ook 
gezocht naar nieuwe jongens. “En daar was 
gelukkig snel veel animo voor. Ik weet het 
zeker: Mensen willen best iets doen voor 
de club maar je moet ze wel actief bena-

was direct één van de aanstichters van 
de oprichting van het damesteam. “Het 
sporten in teamverband leek mij altijd 
al erg leuk en samen met een aantal 
meiden hadden we het erover om bij 
de Grol een meiden B-team op te gaan 
richten. Carry Walterbos heeft ons veel 
geholpen en Laura van de Pol werd onze 
trainster. Ik ben begonnen als voetbal-
ster en ben vervolgens in de A begonnen 
met keepen. In de A zijn we een keer 
kampioen geworden en met de Dames 
1 hebben we een promotie en een kam-
pioenschap gepakt, uiteraard met bijbe-
horend feest. Ik had keeperstraining van 
Sjaak Jansen en trainde als eerste meis-
je met de jongens mee. Sjaak maakte 
absoluut geen onderscheid en het is 
mij bijgebleven dat we vaak met onze 
blote handen moesten keepen. Ik werd 
net zo hard aangepakt als de jongens. 
Dat deed Tjiko Wolberink later trouwens 
ook, maar dat hoort erbij en maakte het 
alleen maar leuk.“ 

Minder vergaderen
Lotte en Pim herinneren zich dat Rob 
‘vroeger’ minimaal één keer in de week 

moest vergaderen bij de Grol. Dat is nu 
wel anders, tot tevredenheid van Rob 
zelf: “In het kader van het project verster-
king s.v. Grol is de organisatiestructuur 
behoorlijk aangepast, een noodzakelijke 
verandering. Door de komst van het voet-
balbestuur hebben voetbalinhoudelijke 
zaken weer een centrale plaats gekregen 
binnen de vereniging. De organiserende 
zaken worden nu opgepakt door het or-
ganisatiebestuur dat een verbindende rol 
heeft in de samenwerking van commissies 
en werkgroepen. Dit bestuur zorgt ervoor 
dat de lijnen kort blijven, dat men sneller 
afspraken maakt en zaken afwikkelt. Voor 
mensen van buitenaf lijkt het misschien 
een ingewikkeld gebeuren maar het func-
tioneert op dit moment gewoon goed”. 

Pim vindt dat die structuur naar buiten toe 
wel wat beter gecommuniceerd kan wor-
den. “Kijk maar eens op de site hoeveel 
commissies en besturen er zijn, daar is voor 
een leek geen touw aan vast te knopen.”
Rob en Pim pleiten voor verjonging in de 
verschillende besturen. “Er zijn genoeg 
jongens met de juiste capaciteiten, maar 

in 45+3. Ook als verenigingsscheidsrechter 
pakt hij in het weekend nog menig wed-
strijdje mee. Maar, zoals Hans Scheinck 
zei bij de huldiging van het 50-jarig lid-
maatschap: “Allemaal prachtig maar je 
grote verdiensten zitten in de organisatie.” 
Rob was van 1977 tot 2009 van heel wat 
teams jeugdleider. In 1977 was hij ook me-
deoprichter van de Supportersclub. Naast 
het jeugdleiderschap nam hij zitting in het 
jeugdbestuur als wedstrijdsecretaris. In 
deze jaren heeft hij veel kennis verzameld, 
veel contacten gelegd met voetbalclubs 
en fungeerde hij als aanspreekpunt tussen 
Grol en KNVB. Met deze achtergrond en er-
varing werd Rob in 2016 het hoofdbestuur 
ingeloodst. Eerst als tweede secretaris en 
sinds 2019 als voorzitter van het Organisa-
tiebestuur, één van de drie deelbesturen. 
Alles wat met organisatie van wedstrijden 
te maken heeft, is één van de hoofdtaken 
van dit bestuur.

De liefde voor de Grol sloeg al vroeg over 
op zijn kinderen. “Maar dat ging zonder 
enige dwang”, zeggen Lotte en Pim. “We 
mochten altijd zelf kiezen, maar het voet-
bal en de liefde voor de club zit gewoon in 
de genen.”

de knoop doorgehakt om te stoppen en 
mij meer te richten op tennis, maar toen 
kwam de optie om op de vrijdagavond 
nog een team te creëren en dat kwam 
mij goed uit. We voetballen 7 tegen 7 en 
uiteindelijk zijn we alsnog met z’n allen bij 
elkaar gebleven, erg leuk! Helaas hebben 
we maar twee keer kunnen spelen dankzij 
corona. Ik ben blij dat ik uiteindelijk toch 
gebleven ben; voor het spelletje, maar ze-
ker ook voor de derde helft. Die is bij ons 
ook heel belangrijk.” 

Vader Rob gaf niet alleen de liefde voor de 
Grol door aan zijn kinderen maar ook het 
enthousiasme voor carnaval. Lotte: “Jaze-
ker, daar zijn we met de vriendinnen ook 
actief in. In 2012 werd ik Jonkvrouw, naast 
Jonkheer Siem Huijskes en ik ben vervol-
gens bij de Tönnekes gebleven. Het is goed 
dat er nu ook vrouwen bij de Knunnekes 
welkom zijn. Als je rond de 22 jaar bent, 
houdt het namelijk op bij de Tönnekes en 
dan kun je nergens terecht. “ 

De commerciële instelling van Pim
Pim, mede-eigenaar bij Media Doctors, 
is speler bij Grol 4 en speelde daarvoor in 

Zijn commerciële instelling komt goed 
van pas bij zijn functie in het Commerciële 
Team van de Grol, voorheen de sponsor-
commissie. “Dat loopt heel goed. We heb-
ben met Bram Corts en Sander Wijgerink 
van de Boys een hele mooie aanvulling 
gekregen. Die jongens zijn commercieel én 
creatief. Met onze commissie zoeken we 
echt sponsoren die passen bij de leeftijds-
klassen. Seesing Personeel bijvoorbeeld is 
sponsor van de JO19, een groep waar veel 
(potentiële) vakantiekrachten in zitten. We 
willen bij elke sponsor de juiste groep vin-
den en dat is super om te doen.” Vader Rob 
heeft bewondering voor de daadkracht van 
deze nieuwe commissie. “Ze hebben het in 
de coronatijd zelfs voor elkaar gekregen 
om voor elke leeftijdsklasse een sponsor 
te vinden. Het gaat om contracten voor vijf 
jaar dus dat zijn best grote bedragen. Heel 
mooi dat dat gelukt is. Die jongens hebben 
een hele andere manier van benaderen en 
hebben allemaal een groot netwerk. Dat is 
voor de club hartstikke goed.”

Hard aangepakt
Dat organisatietalent heeft Lotte ook. 
Zij werd lid van de Grol op haar 16e en 

deren. En als er dan jongeren in besturen 
zitten, dan is het eenvoudiger om aan te 
haken voor anderen.”

Ook Lotte werd gevraagd voor het voetbal-
bestuur maar zag ervan af: “Ik zit ook in de 
activiteitencommissie bij de tennisclub en 
ook mijn werk vraagt veel tijd. Gelukkig be-
sloot Milou Groot Kormelink wel om in het 
voetbalbestuur te gaan zitten, dus ze zijn 
nu ook door een vrouw vertegenwoordigd. 
Belangrijk, want ook de dames en meisjes 
verdienen een goede vertegenwoordiging. 
Het gaat sowieso goed met de aanwas van 
vrouwen en meiden bij de club. Ik denk dat 
de Grol straks wel weer een damesteam 
kan oprichten zonder daarbij een fusie aan 
te gaan.”

Over de fusie met de Grolse Boys is de fa-
milie Westervoorde zeer te spreken. “Het 
is mooi om te zien dat bestuurders van 
Grolse Boys actief zijn gebleven en zich 
plezierig voelen in de besturen en com-
missies van de nieuwe vereniging. Mede 
dankzij hen kan het voetbal in Groenlo 
een mooie toekomst tegemoet gaan”, 
aldus Rob, Lotte en Pim.
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Jos Lensink; tekeningen 
met een knipoog

Als je bezig bent met terugkijken op 40 
jaar clubblad dan passeren vele namen 
de revue. Eenieder die ooit iets voor het 
clubblad heeft gedaan heeft zijn/haar 
steentje bijgedragen aan het uitdra-
gen van onze club. Zij zijn er allen met 
elkaar verantwoordelijk voor dat toch 
eigenlijk wel ieder lid iedere keer weer 
uitzag naar het clubblad. En dat is na 40 
jaar nog steeds het geval. Dat doet ons 
deugd.

Door: Henri Walterbos

Bijzondere ontmoetingen en verha-
len, leuke rubrieken. Vaak voorzien van 
passende foto’s, of zoals ook jarenlang 
voorzien van een tekening/cartoon van 
de hand van Jos Lensink. Jos was decen-
nialang op vele fronten actief binnen de 
club. Een groot Grolman, uit misschien 
wel de ‘gouden generatie Grolvrijwilli-
gers’. Altijd in de luwte. Niks geen poeha, 
altijd vrolijkheid. Leider, bestuurslid Sup-
portersclub, creatieveling in de wagen-
bouwgroep, en tal van losse projecten 
waarbij je nooit tevergeefs een beroep 
op hem deed. Een verbinder bovendien. 
Ook is hij een van onze trouwe bezor-
gers. Tegenwoordig zien we hem als opa 
op zaterdag weer op het sportpark lopen. 
Alsof ie nooit is weggeweest. “Laatst was 
ik een keer naar Boris kijken, riep Annelies 
me al van ver. ‘Hee Jozo, kom ie effen kof-
fiedrinken?’. Dan praat je zo weer verder 
alsof je er gisteren nog was en praat je 
weer met velen die ik ken. Dat vind ik wel 
mooi aan de Grol.” Jos maakte jarenlang 
tekeningen voor het clubblad. Soms aan 
de hand van een verhaal dat een redac-
teur geschreven had of soms enkel een 

onderwerp dat speelde op dat moment.  
Altijd weer van hoogwaardige kwaliteit, 
een knipoog en zeer origineel. 

Het tekenen lijkt hem gemakkelijk af te 
gaan, maar om iets te bedenken en dan 
origineel uit te beelden, dat viel hem niet 
altijd mee, bekent hij. “Soms kwam ik 
niet aan de gang, stelde ik het maar weer 
uit. Net als voor deze gelegenheid.” Een 
stukje onzekerheid, maar wat maakte 
hij fraaie dingen. Hij heeft veel bewaard. 
Ineens komt hij met een stapel tekenin-
gen aanzetten waarvan ik me er nog veel 
herinner. Kleurplaten voor vele Grol-sin-
terklaasfeesten, voorkanten van voet-
balkampboekjes. Moeilijk kiezen om af 
te beelden. “Ik werkte veel samen met 
Gerard Hoenderboom die de opmaak in 
het begin verzorgde maar daar enorm 
veel werk mee had. Knippen en plakken, 
bezig zijn op de lichtbak. Hij leerde me 
veel want ‘as ik ‘ns neet kan dan wet ie 
in ieder geval hoo ’t mot.’ Het was altijd 
passen en meten. Kwam ik weer een keer 
met een veel te grote tekening aan, werd 

hij er druk mee om te verkleinen, maar 
het stond er altijd scherp in.”

Zijn stapel tekeningen en andere kunst-
werkjes is indrukwekkend. “Ik denk dat ik 
al het materiaal dat ik voor Grol maakte 
maar een keer afsta aan het Grol-archief. 
Dan blijft het tenminste bewaard.” Uit zijn 
brede arsenaal een aantal voorbeelden.

‘Gejaagd door de Grolse wind’
De tocht met de platte wagen rondom 
Beltrum als onderdeel van het eindfeest 
voor Grol 1 en 2, na een degradatie van 
Grol 1 naar de 4e klasse, midden jaren 
90, deed veel stof opwaaien in de regi-
onale media. Het werd als arrogantie en 
neerbuigend richting Beltrum neerge-
zet, maar dit was geenszins het verhaal. 

Allesbehalve. Het was juist als zelfspot 
bedoeld van ‘kijk ons eens, het grote Grol. 
We moeten volgend jaar gewoon naar 
Beltrum toe. We gaan alvast terrein ver-
kennen’. Ondergetekende zat zelf in de 
organisatie van het feest namelijk. Ook 
werd ikzelf op zondagmiddag gebeld 
door De Gelderlander waarin ik dat uit de 
doeken deed. Een geheel ander verhaal 
werd in de krant geschreven. Raymond 
Willemsen zijn paradepaardje. Hij refe-
reert er nog steeds aan. Maar wat was het 
een geweldig feest, in en rondom gastvrij 
Beltrum.

‘Gewonnen? Nee…afgelast!’
Voor velen een bekend verhaal. Als een wedstrijd afgelast werd, was het niet altijd voor 
iedereen vanzelfsprekend om dan weer huiswaarts te keren. De kantine was open of er 
werd een horecazaak in nabije omgeving aangedaan. Zelf ooit bij een afgelasting van Grol 
11 om 12.00 uur al eens voorop in de polonaise gelopen 
bij het frühshoppen in Beltrum.

‘Luliezer’
Ook Grolcoryfeeën werden getekend, 
zoals hier Hennie Schovers. 
Veelal spreekstalmeester bij diverse 
Grolactiviteiten.

‘Trainer wij willen graag 
voetballen’ 
Een tekening die weergeeft dat trainers, 
vaak tot verveling van spelers, te vaak 
tactisch en theoretisch bezig waren. Iets 
van alle tijden.

‘Groltekkels’
De Groltekkels, grappige, soms steke-
lige opmerkingen uit eigen geledingen. 
Jos tekende het logo. Het aantal Tekkels 
neemt af, horen we wel eens. Klopt, maar 
de lezers zijn ook degenen die ze aanle-
veren of redactieleden tippen. Als dit niet 
gebeurt, dan ook geen Groltekkels, of 
heel weinig.
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Als het in Groenlo gaat om een huis-aan-
huis-medium dat nog altijd met hoge 
verwachtingen wordt ontvangen, dan 
hebben we het in ieder geval over de 
Groenlose Gids, het Grolse Knunneke 
en het clubblad van de s.v. Grol. Zeker 
in deze tijd van digitalisering valt het 
Grol- clubblad vooral op door de hoge 
kwaliteitsstandaard. En dit al 40 jaar! Ik 
heb het dan over de redactionele inhoud 
maar ook het zgn. “LOOK & FEEL” zorgt 
voor een groot kwaliteitsgenot. Dit alles 

een gezonde prestatiedruk voelen. Verder 
past ook het aanstellen van hoofdtrainer 
William Krabbenborg in het streven naar 
een hoger sportief niveau. Aan zijn ach-
ternaam kan het in ieder geval niet liggen 
(hi hi). Als verbeterpunt kun je aanmerken 
dat met name bij de lager spelende jeugd-
teams de vacatures technische begelei-
ding (trainers en/of coaches) helaas niet 
altijd tijdig kunnen worden ingevuld en dit 
zorgt voor frustratie bij met name de ou-
ders van de kinderen. Hier is dus nog ruim-
te voor (ex-selectie)spelers om hier hun 
actieve steentje bij te dragen.

In het kader van het streven naar kwaliteit 
kan worden gesteld dat de s.v. Grol over 
een ruim en gezellig eigen sportpark Den 
Elshof beschikt met een grote clubhistorie. 
Ook de nieuwe  “Boys-leden” vinden lang-
zaam aan hun eigen stekje. Al met al een 
sportpark waar op een rustige en veilige 
manier kan worden gesport en waar heel 
veel vrijwilligers zorgen voor het nodige 
onderhoud, iets waarvoor ik diep respect 
heb. Ook het sportcafé, de kegelbanen, de 
midgetgolfbaan, de grote sporthal en ook 
het beach-veld dragen bij aan het grote 
saamhorigheidsgevoel onder de leden en 

een groot deel van de Groenlose bevolking.
Maar, als je wat verder in de toekomst kijkt 
dan …….. voelen velen met mij, het ver-
langen om op de middellange termijn een 
kwalitatief zeer grote stap te doen naar 
een compleet nieuw en modern Sportpark 
Groenlo, met alle faciliteiten die passen 
in de moderne tijd. Denk hierbij aan vol-
doende medische-, vergader- en hospita-
lity ruimtes, grote moderne kleedkamers, 
een professionele sportschool, een praktijk 
voor fysiotherapie, bowling- en kegelba-
nen, een moderne ingerichte sporthal, een 
goed uitgerust clubhuis etc. De huidige 
locatie Den Elshof zou een welkome aan-
vulling kunnen zijn voor de Recreatie Buur-
man, vanzelfsprekend tegen een redelijke 
vergoeding. Mede door deze extra midde-
len zou dan een hypermodern Sportpark 
Groenlo ergens aan de rand van Groenlo 
kunnen verrijzen. Een goed voorbeeld van 
clubs die reeds een modern sportpark 
hebben gerealiseerd zijn FC Winterswijk 
en Trias.

En als ik dan toch zit te filosoferen over 
de toekomst dan …… wat zou het mooi 
zijn als de voetbalclubs uit de gemeente 
Oost Gelre samen een kwalitatief zeer 
goed voetbalelftal zouden kunnen for-

Toekomstbestendig 
door kwaliteitsstreven

zorgt ervoor dat het clubblad nog steeds 
van grote toegevoegde waarde is voor de 
s.v. Grol en laten we hopen dat het club-
blad over 40 jaar nog zo’n prominente 
plaats inneemt.
Door: 
Oud redacteur Maurice Krabbenborg

Kwaliteit, daar draait het vaak om als je in 
het leven iets meer wilt bereiken dan het 
gewone gewogen gemiddelde. Dit geldt 
natuurlijk voor ons allen als individu, maar 
het streven naar een hoger kwaliteitsni-
veau hoort natuurlijk ook bij sportvereni-
gingen die succesvol willen zijn. Ik denk 
dat het bij de s.v. Grol al heel behoorlijk is 
gesteld met de kwaliteitsborging. Organi-
satorisch is de boel goed op orde en zijn de 
vele commissies vaak ook goed bemenst 
met enthousiaste vrijwilligers. Op sportief 
vlak (lees : het actieve deel van de s.v. Grol) 
wordt er ook hard gewerkt om de verloren 
gegane ruimte weer in te halen en het stre-
ven naar het spelen van de hoofdmacht in 
minimaal de eerste klasse mag realistisch 
worden genoemd. Zeker als je kijkt naar 
het aantal leden dat de vereniging rijk is. 
Mijn indruk is dat de selectiespelers mo-
menteel behoorlijk talentvol zijn en ook 
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meren dat misschien wel structureel in 
de topklasse kan spelen, misschien zelfs 
wel in de landelijke divisie. Ja, ik denk 
dan werkelijk aan een team “Oost Gelre” 
met spelers uit Lichtenvoorde en Groen-
lo, vanzelfsprekend aangevuld met de 
grootste talenten uit de omliggende kerk-
dorpen. Grote concurrentie leidt volgens 
mij altijd tot kwalitatief betere spelers en 

een hogere plek op de ranglijst. Deze FC 
Oost Gelre mag dan wat mij betreft haar 
thuiswedstrijden spelen op het nog te re-
aliseren Sportpark Groenlo.

Ben benieuwd hoe de s.v. Grol de komen-
de jaren een succesvol kwaliteitsvoet-
balbeleid zal realiseren en hoe de club 
zich sportief gaat manifesteren op de 

middellange termijn. Dit geldt natuurlijk 
ook voor de andere sportverenigingen in 
Groenlo en in gemeente Oost Gelre als 
collectief. Ik verheug me nu al op de toe-
komstige clubbladen van de s.v. Grol, voor 
in ieder geval de komende 40 jaar, waarin 
hopelijk alle bovengenoemde sportieve 
ontwikkelingen op de voet gevolgd kun-
nen worden.

Ik ben blij dat ik ook een kleine bijdra-
ge heb kunnen leveren aan het illustere 
clubblad van de s.v. Grol. Dit prachtige 
clubblad bestaat nu 40 jaar en dat is 
een felicitatie waard en die doe ik dan 
bij deze.

Door: Oud hoofdredacteur Ferry Broshuis

Ik mocht vijf jaar lang Henri Walterbos 
als hoofdredacteur vervangen, die in ver-
band met privé-omstandigheden deze 
functie tijdelijk niet kon vervullen. Voor 
mij ging bij mijn aantreden een droom in 
vervulling. Eerlijk waar, ik zeg het gewoon. 
Het was voor mij altijd een jongensdroom 
om hoofdredacteur te worden. Ik heb 
veel jaren voor kranten en weekbladen 
gewerkt als eenvoudige correspondent, 
verslaggever, als lokaal redacteur of hoe 
je het ook wilt noemen, maar de stille 
en latente droom van een hoofdredac-
teurschap leek voor mij te hoog - veel te 
hoog zelfs - gegrepen. Met het klimmen 
der jaren leek een hoofdredacteurschap 
van de Telegraaf of de Volkskrant zelfs 
verder weg dan ooit. Nog verder dan de 
einder. Totdat op een dag de droom toch 
nog werkelijkheid werd toen het clubblad 
zich meldde. Hoofdredacteur, ik sprak 
het woord stiekem heel vaak uit en heb 
er zo’n vijf jaar lang van kunnen genieten. 
Toen kwam Wally weer terug.

‘Een droom ging in vervulling’ 

Tussenpaus
Ik had ooit overigens nog een stille droom: 
In mijn jonge jaren zag ik de functie van 
paus wel zitten, maar de rest van de we-
reld mij niet. Ik dacht heel vroeger niet 
aan celibataire zaken en zo, maar het leek 
me gewoon een topbaan. Maar met het 
hoofdredacteurschap op tijdelijke basis 
zag ik meteen ook de functie van tussen-
paus opdoemen. Dat was zelfs nog meer 
dan paus!

Prachtige vergaderingen
De vergaderingen van het clubblad vond 
ik juwelen van bijeenkomsten. Er heerste 
een zeer zonnige sfeer en zo nu en dan 
kwamen er ook geweldige ideeën op tafel 
die de rest van de wat zwakkere gedach-
ten in de schaduw zetten. Er werden echt 
prachtige clubbladen gemaakt; mooie fo-
to’s ook vond ik altijd en wij hadden secre-
taresses die de taalfouten (die overigens 
bijna niet voorkwamen) er meteen heel 
kordaat uitsodemieterden. Eerst was dat 

in mijn tijd Marieke Schut en later Mar-
ca Adema. De dames wisten de fraaie 
zinnen waar het soms toch nog net bij-
na aan de juiste interpunctie ontbrak, of 
waar wat slordig met de ‘t’jes en de ‘d’tjes 
werd omgegaan, om te buigen tot dijken 
van grammaticaal juiste zinnen en zo 
toverden ze elke keer weer een product 
tevoorschijn dat bijna boven het journa-
listieke vermogen van de redactieleden 
lag. Zelfs een pietlut kon er geen aanmer-
kingen op maken.

Sfeer
Wat de redactie vooral nodig heeft is 
een goede sfeer waarin ideeën kunnen 
opwellen. Ik weet nog dat ooit onze ge-
achte Grol-voorzitter Hans Scheinck een 
vergadering bijwoonde. Hij wilde natuur-
lijk graag weten wat die jongens daar al-
lemaal uitvogelden en wilde ‘grip’ op de 
zaak houden. Later sprak hij erover dat 
het eigenlijk geen vergadering was en 
daar had onze voorzitter groot gelijk in. 
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Aan een vergadering volgens structuren 
is geen bal aan; daarom moet het altijd 
wat rommelig zijn waardoor spontaan 
goede ideeën kunnen ontstaan die ten 
slotte uitmonden in puike verhalen. Daar 

hoort ook naar goed Grols gebruik een 
biertje bij, even de gedachten verzetten 
en dan plots weer met juwelen van ge-
dachten komen. Zo herinner ik mijn tijd 
bij het clubblad.

Ik hoop dat het nog lang zo door-
gaat. En ik eindig met te zeggen dat ik 
’hoofdredacteur’ was; een titel die ik 
zonder het clubblad nooit had weten 
te bereiken.

Bijdrage aan 40 jaar 
clubblad s.v. Grol

Het begon met een advertentie in het 
eerste clubblad van 2004 met de vraag 
voor nieuwe redactieleden. Het was 
een leuke en totaal nieuwe ervaring 
voor mij om zonder enige journalistie-
ke achtergrond te gaan schrijven voor 

hoeveelheden van taken en bezigheden 
voor de s.v. Grol. Wat een geluk heeft 
onze club met dit soort vrijwilligers die 
zoveel voor de club willen doen. Maar 
ook prachtige familie portretten met de 
familie Huijskes, Johan, Pim en Bas en 
Theo en Tom Kaak. Vaak had ik dan ook 
moeite om mij aan het maximaal aantal 
toegestane worden te houden omdat ik 
graag alle info die zij mij vertelden over 
wilde laten komen in mijn verhalen. Fan-
tastische anekdotes, humor, heldhaftige 
verhalen en uitspraken kwamen er voor-
bij en alleen alle bijnamen toentertijd als: 
“Puck”, “Peentje”, “Sijbel”,“Fut”, ”Köpke”, 
“Mus”, “Wally”, “Hakkie”, “Kluntje“, “Pot-
vis”, “Annie LP”, “Gavvel”, “Piet”, “Nico de 
Mol”, “Boele “, “Berlusconi”, “Tutu”, “Tac-
coni”, “Foekie”, “Theo de Tank”, “Voeger”, 
“Kippie”, “Tabletje” en natuurlijk “Nebs” 
en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog 
een heel aantal. Veelzijdige verhalen dus 
met als hoogtepunt een interview met 
Johan Derksen op de sponsoravond van 
het Marveld toernooi. Dit moest in de 

pauze van het programma en wel buiten 
gebeuren want Johan wilde wel zijn si-
gaar kunnen roken. Een erg aardige man 
die alle tijd nam, iemand die zijn hart op 
de tong heeft liggen en daarvan en van 
hem als persoon ben ik nog steeds fan. 

Waar het in het begin een sport was om 
het geïnterviewde artikel zo snel als mo-
gelijk in te leveren werd het uiteindelijk 
steeds meer een opgave om de deadline 
afspraken na te komen en het interview 
in te leveren. Een tijd lang mocht ik de 
voetbaltechnische verhalen doen bij de 
indeling van de interviews maar na de 
komst van een echte journalist, die ook 
nog eens Grol 1 speler was, gingen die 
verhalen naar hem toe. Toen ik ook nog 
eens bij een inhoudelijk stuk, wat perfect 
aansloot bij mijn beroep als fysiothera-
peut, gepasseerd werd, was het voor mij 
tijd om het clubblad te gaan verlaten. 
Aangenaam verrast was ik dat ik in 2017 
door Theo Huijskes werd gevraagd om 
mee te helpen aan het prachtige jubile-

het clubblad. Op dat moment nog ac-
tief voetballer bij Grol 4, na een uitge-
breide voorgeschiedenis in de jeugd en 
eerste elftal van de s.v. Grol, een 10 tal 
jaren als jeugdleider te zijn geweest en 
een jaar of 10 deel uit hebben gemaakt 
van de PMB van de s.v. Grol dacht ik wel 
te weten wat er allemaal leefde binnen 
de club. Maar door verhalen te gaan 
schrijven voor het clubblad kwamen er 
nog veel meer achtergrondverhalen, 
clubliefde, keihard werkende vrijwilli-
gers, goed bedoelende sponsoren en 
prachtige familieverhalen binnen de 
Grol naar voren.

Door: Oud redacteur Ivo Versteegen

Waar het begon met een duo interview 
met Maurice Krabbenborg , die toen 
ook begon als redacteur, met één van de 
sponsoren van de s.v. Grol, breidde het 
assortiment van verhalen zich steeds 
meer uit. Verslaglegging doen over het 
Marveldtoernooi, maar ook interviews 
met echte clubmensen als Ben Bomers 
en Antoon ten Hoopen, aan de keuken-
tafel van Ben, uitvragen over hun enorme 
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umboek van 100 jaar s.v. Grol. Met hierin 
o.a. een interview met de veelzeggen-
de Familie de Vries, met allen een zeer 
duidelijke menig over onze club. En van 
de Grol trainers die in die 100 jaar bij de 
Grol getraind hadden, schreef Theo een 
stuk met een deel van mijn kant van de 
trainers van de laatste 20 jaar. Deze had 

ik ook voor een jubileum clubblad geïn-
terviewd  toen deze 20 jaar bestond. Dit 
was het enige interview dat ik toen te-
lefonisch gedaan heb met al die diverse 
trainers waar ik bij meerderen onder en 
met  gewerkt had en tegelijk ook één van 
de hoogtepunten van mijn “journalistie-
ke” carrière binnen de s.v. Grol. 

Al met al was het een mooie tijd als re-
dactielid van het clubblad en kijk ik er 
met veel plezier op terug. Het clubblad 
blijft een prachtig uitgevoerd exem-
plaar waar de s.v. Grol trots op kan zijn 
en waardering voor de redactie, foto-
grafen en de vormgever mag dan ook 
absoluut niet ontbreken.

Bijdrage aan 40 jaar 
clubblad s.v. Grol

Het clubblad is een rijk gevuld en kleur-
rijk medium. In gesprek met uiteenlo-
pende mensen, jong, oud en allemaal 
op een eigen manier betrokken bij de 
prachtige club s.v. Grol. Heb er ook ve-
len mogen interviewen en dat was mooi 
en waardevol. Onderstaand een korte 
terugblik op een viertal verhalen. Had-
den evengoed vier andere kunnen zijn, 
maar soms moet je kiezen.   

Door: Oud reacteur Tim Ebbers

‘Villa SVG in het sportcafé’ 
(Clubblad 2006 - 2)
Een gesprek met zes voetbalkenners over 
het WK in Duitsland en de kansen van 
Nederland. Het was een soort van Grolse 
variant op Villa BvD van Frits Barend en 
Henk van Dorp. Samen met Henri om de 
tafel met Tim Wieggers (8), Quint Kristen 
(11), Siem Huijskes (11), Ole Walterbos (7), 
Joost Bongers (10) en Saimi Woertman 
(10). Een mooie middag aan tafel in de 
serre. Uitgesproken meningen van en-
thousiaste jongelui met echt verstand 
van voetbal. Dat kon van de interviewers 
niet echt gezegd worden. Het idee om 
een aantal quizvragen af te vuren, wordt 
door de aanwezigen met veel enthousi-
asme ontvangen. Al snel blijkt echter dat 
het niveau van de vragen zwaar beneden 

de maat is. Met twee vingers in de neus 
en een minachtende lach worden de in-
terviewers op hun nummer gezet. “Heb-
ben jullie geen vragen waar we echt over 
na moeten denken?”, klinkt het zesstem-
mig. Nou, daar moesten we het maar 
mee doen. 
Mooi man! 

‘Steil haar en een lange staart’, 
de meiden van Grol MB1 
(Clubblad 2013 - 4)
Voorafgaand aan een spannende wed-
strijd van de dames in gesprek met Pa-
trick Pos, Leonie Wolters en Lisanne 
Lageschaar. Een gesprek over de ontwik-
keling van meidenvoetbal. Die ontwikke-
ling is positief, maar het drietal staat ook 
op de barricades, om met het bestuur in 

overleg te blijven en te zorgen voor meer 
aandacht, structuur en organisatie. Een 
bevlogen drietal en dat geldt ook voor het 
team. Hakjes uit, noppen onder en klaar 
voor een spannende wedstrijd: “Wie zijn 
we? Grol! Wat gaan we doen? Winnen!” 
De dames hebben er zin in en de yell op 
het midden van het vierde veld is hard en 
duidelijk. Het meiden- en damesvoetbal 
heeft in de loop van de jaren alleen maar 
aan populariteit gewonnen. 
En zo heurt het!   

‘Achter de voordeur’ 
(Clubblad 2014 - 2) 
Was een rubriek die uit de creatieve 
koker kwam van Jos Lensink. Een Grol-
man pur sang en toen ook bezorger van 
het clubblad. Hoe leuk is het om even 
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bij een aantal lezers aan te schuiven, die 
het clubblad in de bus heeft gekregen. 
Zoiets als in Man bijt hond. Dat hebben 
we gedaan. Jos had een goed idee en zo 
bezochten we op een avond Johan Post 
en vervolgens de gebroeders Jan en Theo 
Theissen. Het was mooi om bij een paar 
mensen achter de voordeur te kijken. 
Mensen die niet op de voorgrond treden, 
maar waarmee je fijne gesprekken kunt 
hebben. Over wat ze bezighoudt, over 
sport en natuurlijk over s.v. Grol. Wat een 
enthousiasme. Prachtig! En ook nog een 
avondje met Jos Lensink op pad. 
Altijd gezellig! 

De ’Wand of Fame’ in het sportcafé 
hangt vol met o.a. prachtige elftalfoto’s. 
Af en toe kozen we er één uit om met een 

aantal voetballers op de foto in gesprek 
te gaan. ‘Onder de loep’ (Clubblad 2014 
- 3) was de kop die hoorde bij het artikel. 
En dat artikel hoorde bij de foto van Grol 
3 uit 1971. Met de foto onder de arm ging 
ik op een zaterdagmiddag onderweg naar 
Tonny en Annie Hoffman. Broer Henk was 
er ook, samen met Tonny spelend in dat 
team op de plaat. Met de loep in de hand 
wordt de foto vakkundig gescand en de 
broers karakteriseren alle spelers, ver-
tellen smaakvol over hun liefde voor de 
sport en de Grol, de voetbalzondagen, de 
bezoekjes aan de kantine, Langen Bruun-
derink en Nijhoff. Het werd een prachtige 
middag en de broers Hoffman deelden 
een paar mooie herinneringen met elkaar 
en met ons. Eén daarvan moeten we hier 
nog wel even herhalen. Henk: “De wed-

strijd was af’elast en wi’j gingen gelijk 
deur noar Langen Bruunderink. Tonny had 
er ook zin in en hef noa een paar uur veur 
de zekerheid bi’j de grachte toch moar de 
bokse en de sökke smerig ‘emaakt. Annie 
mocht neet wetten dat de wedstrijd neet 
deur was ‘egoane.” “Hahaha, noo wet ik 
ut weer”, vervolgt Tonny. “En ze is d’r ook 
nooit achter ‘ekommen.” 
Is toch een prachtige anekdote?!     

40 jaar Clubblad s.v. Grol. Dat verdient 
een dikke pluim en een dikke felicitatie. 
Redactie, fotografen, vormgevers, be-
zorgers, alle andere betrokkenen en de 
hele club: Van harte en op naar nog veel 
meer mooie edities.    

Omdat met het tellen der jaren ons 
geheugen langzaamaan minder begint 
te worden, moest een telefoontje naar 
Jan Schut uitkomst brengen. In het 
door Jan en Hannie uiterst professio-
neel opgezette Grolarchief vonden we 
wat we zochten: dossiermap 165. Deze 
alleen bij insiders bekende map omvat 
alle ins en outs van clubblad. Een on-
uitputtelijke bron van wetenswaardig-
heden en goed bewaarde geheimen. 
Tijd voor een duik in het verleden.

Door: Rudi en Ronald Porskamp

Het begin
Op 24 november 1980 werd tijdens een 
informele bijeenkomst in de bestuurs-
kamer de basis gelegd voor het club-
blad zoals we dat nu anno 2020 nog 
steeds kennen binnen de s.v. Grol. Die 
avond werd de redactionele invulling 

met tekst (Theo Huijskes, Ferry Froeling, 
Jan Laarhuis, Hennie Mensink en Ronald 
Porskamp), foto’s (Gerry van Dongeren), 
tekeningen (Jos Lensink) en de uitein-
delijke lay-out (Gerard Hoenderboom) 
uitgebreid besproken. Net als de bijbe-
horende begroting, de adverteerders 
alsmede de bezorging. In het bijzijn van 
Henk Stokkers, de toenmalige voorzit-
ter van de s.v. Grol, werd het definitieve 

startsein gegeven voor de oprichting van 
een eigen clubblad.
En al is met name de lay-out door de he-
dendaagse digitale mogelijkheden enorm 
verbeterd, met enige heimwee denken we 
terug aan de clubbladen uit de beginjaren. 
Al meteen bij het verschijnen van het aller-
eerste exemplaar in het voorjaar van 1981 
werd de lat enorm hoog gelegd (al is dat 
bij voetbal meestal op 2 meter 44). Er werd 

Een duik 
in het clubbladverleden
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gezocht naar mogelijkheden om het club-
blad verder te perfectioneren. Nu was dat 
laatste niet zo moeilijk te realiseren, omdat 
bij clubblad 2 melding werd gemaakt van 
maar liefst 75 zet- en taalfouten. Waarfan 
acte ….. !!! 
Verder valt uit de notulen te lezen dat de 
commissie door wil gaan op de ingesla-
gen weg, maar dat men op moest passen 
voor te “droge” verhalen. Iets wat gezien 
de omzet in de kantine in die dagen toch 
eigenlijk onmogelijk was. Ook mocht bij de 
verhalen de ludieke inbreng niet worden 
vergeten.

Groltekkels
Al snel deden “Het kiekje” en de “Grol-
tekkels” dan ook hun intrede. Het leverde 
naast de zo broodnodige “voetbal”humor 
ook heel wat gespreksstof op. Al had geen 
van de redactieleden ooit kunnen voorzien 
dat de clubbladcommissie op 5 januari 
1989 werd verrast door een aangetekende 
brief van het plaatselijke advocatenkan-
toor. Dit naar aanleiding van een spraak-
makende Groltekkel. Nog diezelfde avond 
werd in een spoedoverleg met betrokke-
nen alles meteen uitgesproken, maar het 
tekende toch de enorme impact van ons 
clubblad. Ieder kwartaal werd er reikhal-
zend naar uitgekeken. De soms drukke be-

schoffeld, om maar eens in voetbaltermen 
te blijven. Het leverde veel gespreksstof 
op (het Grolbestuur was des duivels), maar 
helaas weinig copy. De ingekomen stuk-
ken in de redactievergaderingen bleven in 
de jaren daarop volgend dan ook beperkt 
tot de inbreng van Annelies: een dienblad 
met negen halve liters.
Daarbij mag zeker niet onvermeld blijven 
dat regionale dagbladen regelmatig aan-
dacht besteedden aan de inhoud van ons 
clubblad. Zo werd eind jaren 80 in de ru-
briek “Hutspo(r)t” na enige kritische kant-
tekeningen richting de Grol vermeld: “Het 
zal vast niet lang meer duren of de paus 
komt de Grol heilig verklaren, schatten wij. 
Als hij dan maar niet de zwaar verontrei-
nigde grond hoeft te kussen”. Toch mooi 
dat de Grol anno 2020 over kunstgras be-
schikt …..

Personele bezetting
Wie de lange lijst van commissieleden be-
kijkt, zal met enige verbazing zijn wenk-
brauwen fronsen. Maar om een clubblad 
als dat van de Grol in stand te houden, 
dient er bergen werk verzet te worden. 
Daarnaast zorgden de wisseling binnen de 
clubbladcommissie ook voor nieuwe inspi-
ratie. Al bleef de opzet van het clubblad 
door de jaren heen redelijk hetzelfde. Een 

van de bijeenkomst op 26 oktober 1986, 
waar bij agendapunt 7 “Mededelingen” te 
lezen valt:
“Ja”, aldus Jos L., “ik zou graag ….” 
Voorzitter: “Nee dus, Jos. We zullen het 
nog één keertje proberen uit te leggen. Al-
leen de voorzitter doet mededelingen. Jij 
mag bij de rondvraag wat vertellen.”
Waarna bij punt 8 “Rondvraag” staat ver-
meld: Jos L.:  “Ik heb geen vraag, wel een 
mededeling” (Hij wil ook gelijk hebben). 
“Ik ben een lichtbak aan het maken ….” 
Bert O.: “Net zoals die op de Grolsch …?”
Jos L.: “Nee, een lichtbak om de tekst te 
plakken. Ik heb er eerst één geprobeerd 
met een ronde TL, maar daar kan ik de 
hoeken zo moeilijk van vast zetten. Is er 
geld om twee kleintjes te kopen?”.
Rudi P.: “Ik denk het niet, Jos, maar zal ik 
als penningmeester eerst even een rondje 
in doen?”.  
Voorzitter: “Tijd om de vergadering te ver-
volgen in de kantine”.

De toekomst
Of het clubblad in deze tijd van digitali-
sering ook de komende 40 jaar nog blijft 
bestaan in de huidige vorm …..? De toe-
komst zal het leren. Al hebben de afge-
lopen 40 jaar geleerd dat de ontelbare 
verhalen, interviews, anekdotes, foto’s en 

zorgers werden er op aangesproken wan-
neer het blad een dag te laat in de bus lag. 

Ingekomen stukken
Om de lezers aan te sporen tot het inzen-
den van copy, werden in de jaren ‘80 en-
kele kritische “brieven” geplaatst. In deze 
door de redactie zelf geschreven teksten 
werd het clubblad redelijk onderuit ge-

gouden formule derhalve, waarop de initi-
atiefnemers van destijds best trots mogen 
zijn.
En dat de sfeer tijdens veel commissiever-
gaderingen uit het verre verleden meer 
dan voortreffelijk was, blijkt uit de vele bij-
zondere notulen. Ter illustratie hiervan een 
korte bloemlezing uit de verslaglegging 

Op de collage hiernaast onze enthousiaste redactie. Je ziet 3 lege stoelen. De redactie zou deze 
plekken graag ingevuld zien. Iets voor jou? Hou jij van schrijven? Lijkt het jou leuk om iemand na-
der te belichten, een achtergrondverhaal of verslag van een gebeurtenis of evenement binnen de 
vereniging te schrijven? Heb jij leuke ideeën voor verhalen? Dan willen we jou graag verwelkomen.

Ben je geïnteresseerd of wil je eerst meer weten wat er van je verwacht wordt als redactielid, bel 
onze hoofdredacteur of schiet gewoon een redacteur aan die je kent. Nee, je hoeft geen Neer-
landicus te zijn, en waar nodig word je van alle kanten ondersteund. Leeftijd, opleiding, geslacht, 
totaal niet van belang. Enthousiasme is de enige ‘vereiste’. 

Hou jij van schrijven?

tekeningen meer waren dan een stukje 
geschiedenis. Het clubblad is de Grol, de 
Grol is het clubblad.  
Tot slot is een compliment aan het adres 
van alle medewerkers uit de voorbije 40 
jaar meer dan op haar plaats. Zonder hen 
geen clubblad. Dat wij daar vele jaren 
deel van uit hebben mogen maken, het 
was ons een waar genoegen.
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We zijn er gek op:
overal een etiketje opdoen

Het geheim van een goed etiket
Om een goed eindproduct af te leve-
ren, starten vader en zoon Hof een goed 
beeld te krijgen waarvoor de klant het 
etiket wil toepassen. Een kwestie van 
goed doorvragen. Klantkennis opbou-
wen. Welke uitstraling is van belang? 
Traditioneel, ambachtelijk of juist mo-
dern? Staat het product in de kou of 
juist in de zon? Vervolgens wordt het 
juiste materiaal erbij gezocht en de wij-
ze van drukken. Daar komt de vakkennis 
van het drukken bij kijken. Hofprint is 
een bedrijf waar men het leuk vindt om 
onderzoek te doen, de uitdaging aan te 
gaan een bijzonder etiket te maken als 
de klant daarom vraagt. Er werken nog 
vakidioten die niet makkelijk ‘nee’ zeg-
gen tegen een klus. Hiermee lukt het 
hun om zich te onderscheiden van de 
grotere, standaard drukkerijen en krij-
gen daardoor opdrachten uit heel Ne-

de crux. Hofprint Etiketten is veel meer 
afhankelijk van de verpakkingsindustrie 
en die doet het al jarenlang goed. Klan-
ten uit verschillende branches zorgen 
voor de nodige risicospreiding. Ze zijn 
onder andere actief in de verpakkingen 
voor de levensmiddelenindustrie, farma-
cie, chemische industrie, textiel en trans-
port. Overal moet een etiketje op. Vaak is 
het ook wettelijk verplicht. 

De verhuizing naar 
de Marhulzenweg
Albert blijft uitkijken naar wat anders 
en inmiddels komt ook Thomas op het 
toneel. Thomas heeft communicatie-
management gestudeerd in Utrecht, 
daar zeven jaar gewoond en het is voor 
hem tijdens zijn studie geen uitge-
maakte zaak dat hij met etiketten aan 
de slag gaat. Toch komt daar het kantel-
punt. Hij ziet steeds meer in dat je met 
de verpakking van een product als het 
ware communiceert met de klant. Ook 

Je kunt bijna geen product opnoe-
men waar geen etiket op zit of heeft 
gezeten. De papier- en verpakkings-
branche kan niet zonder. Je staat er 
vaak niet bij stil, maar toch is het zo. 
Pak je bij een kleine buurtsuper waar 
dan ook in Nederland een smoothie 
uit het schap, dan is de kans groot dat 
Hofprint Etiketten BV uit Groenlo het 
etiket heeft geleverd. Aan het roer van 
dit bedrijf met zestien werknemers 
staan Albert en Thomas Hof. Ze dra-
gen de s.v. Grol al jaren een warm hart 
toe en sponsoren het stickervel dat 
als bijlage in dit clubblad is opgeno-

de technische kant begint hem meer te 
interesseren en niet onbelangrijk, het 
ondernemerschap spreekt hem aan. 
Thomas maakt het vervaardigen van de 
etiketten op Den Sliem nog een krap 
jaartje mee. 

In 2014 krijgt Albert een tip om eens 
te gaan kijken in het lege pand van de 
Groenlose Meubelindustrie (GMI). Hij 
is huiverig, kent het pand nauwelijks en 
is de laatste tijd al vaker teleurgesteld. 
Dit keer is de bezichtiging het meer dan 
waard. Als ze door het stof heen kijken, 
zien ze dat de voormalige meubelfa-
briek van de familie Te Lintelo precies 
past bij hun wensen en ambities. Het is 
groot genoeg, er zit een mooi kantoor 
in en toiletten en kantine zijn gebruiks-
klaar. Hier kunnen Thomas en Albert 
een volgende stap zetten. Als de bezem 
door de loods is geweest, kan het inrich-
ten van de productiehal beginnen. Het 
biedt nu plaats aan drie ambachtelijke, 
conventionele drukmachines, een high-
tech digitale printer en voldoende ruim-
te voor opslag en distributie. 

derland, Duitsland en Denemarken. 

Sponsor bij s.v. Grol 
Thomas heeft de hele jeugdopleiding bij 
Grol doorlopen. Vanwege zijn studie in 
Utrecht is hij na de A1 gestopt bij Grol. 
S.v. Grol volgen doet hij nog mondjes-
maat. Hij woont nu samen in Arnhem 
en de aanleiding om naar sportpark Den 
Elshof te komen is er niet meer zoveel. 
Albert heeft geen voetbalverleden, hij 
tennist, maar de s.v. Grol spreekt hem 
wel aan. Vader en zoon zijn blij met de 
prominente plek van het reclamebord 
naast het nostalgische scorebord van 
Grolsch, gaan met veel plezier naar de 
businessclubontmoetingen en onder-
steunen het Marveldtoernooi. Ze vin-
den het oprecht leuk om een stickervel 
aan te bieden. 

“We zitten hier toch wat in de luwte 
en kunnen ons best voorstellen dat 
mensen geen idee hebben wat we 
maken. We hebben wel eens na zit-
ten denken over een open dag, maar 
gewoon als inlegvel laten zien wat je 
doet, is net zo leuk”, aldus Thomas 
en Albert Hof. 

Nu of nooit
Hoewel Albert al eerder afweegt om 
zelf te ondernemen en dingen uitpro-
beert, duurt het tot z’n achtendertigste 
wanneer hij denkt ‘nu of nooit’. Bij zijn 
oude baas gaat een grote klant weg, die 
niet veel later een telefoontje van Al-
bert krijgt. Kort gezegd komt het erop 
neer dat Albert het waagt voor zichzelf 
te beginnen wanneer hij van die klant 
een flinke, eerste order krijgt. En dat 
lukt, hij moet 70.000 etiketjes maken. 
In korte tijd komt dan alles samen. Hij 
tikt een oude boekdrukmachine op de 

kop, koopt papier in, laat stansen maken 
en huurt een kale hal op industrieter-
rein ‘de Kiefte’ in Eibergen. Het instal-
leren van de machine is een hele klus, 
maar al snel schieten de eerste etiketjes 
uit de drukpers. Albert is aan het werk, 
hij is aan het ondernemen, de drukkerij 
is in bedrijf. 

Gestage groei 
Als de aanwas van opdrachten aanhoudt 
en zelfs sprake is van een voorzichtige 
groei wordt de oude boekdrukmachine 
ingeruild voor een modernere flexod-

rukmachine. Vanaf dat moment gaat het 
als een raket. Na een kort verblijf aan de 
Olden Eibergsedijk, verhuist het bedrijf 
naar het voormalige pand van autospui-
terij Abbink op Den Sliem. Een mooie 
plek maar als de groei doorzet, biedt het 
onvoldoende mogelijkheden om uit te 
breiden. Het komt regelmatig voor dat 
de papierrollen buiten staan. De expan-
siedrift van Albert doet de bank fronsen. 
Bedrijven in de grafische industrie laten 
slechte cijfers zien, waarom dan een flexi-
bele opstelling als het om de financiering 
van uitbreiding gaat. En daar zit nou net 

men. Een mooie gelegenheid om met 
vader en zoon Hof in de wereld van de 
etikettenindustrie te duiken. 

Door: Rik Gockel

Liefde voor het vak
Begin jaren ’80 zorgen enorm hoge 
olieprijzen tot prijsstijgingen en een 
stagnatie van de economie. De hypo-
theekrente bereikt een recordhoogte 
van meer dan 13%. De wereldwijde eco-
nomische crisis leidt tot een ongekende 
werkloosheid in ons land. Eén van die 
mensen zonder werk is de dan 27-jarige 
Albert Hof. Albert, van geboorte Arn-
hemmer, heeft een LTS-diploma grafi-
sche techniek op zak en al wat ervaring 
opgedaan bij diverse bedrijven, waaron-
der Sweetheart Monocon in Groenlo. 
Hij experimenteert wat met drukwerk 
op zijn zolderkamer en wordt bewust 
van het feit dat hij een buitengewone 
passie heeft voor dit ambacht. Hier ligt 
zijn toekomst, geen twijfel mogelijk. 
Via een drukkerij in Zutphen komt hij 
terecht bij Kimball in Zevenaar, waar hij 
zich verder specialiseert in het drukken 
van etiketten. 
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Column

We leven vandaag de dag in een bijzon-
dere wereld. Het coronavirus houdt de 
gemoederen nog steeds bezig. Op dit 
moment zitten we in een strikte lock-
down, tenminste tot en met 19 januari 
2021. Laten we hopen dat het daarbij 
blijft en dat het aantal besmettingen 
afzwakt. Inmiddels zijn in Engeland de 
eerste inwoners gevaccineerd. Wan-
neer het in Nederland zover is, is nog 
niet helemaal duidelijk. En of het vaccin 
daadwerkelijk werkt, is ook nog niet ze-
ker. Afwachten dus.

Ondertussen gaat het betaald voetbal 
nog steeds door, zonder publiek. Waar 
ik eerder nog zei dat ik het een welkome 
afleiding vond, is het bij mij omgeslagen 
in een hoop ergernis. Europees doen we 
niet echt meer mee. Ajax wordt in de 
Champions League uitgeschakeld door 
de nummer acht van Italië, maar gaat 
als nummer drie van de poule door in de 
Europa League. Lille is de volgende op-
ponent. AZ leek het te gaan redden in 
een lastige groep, maar ging toch kopje 
onder tegen Rijeka uit Kroatië. En Fey-
enoord weet twee keer te verliezen van 
een middenmoter uit Oostenrijk. Alleen 
PSV heeft zich van zijn goede kant laten 
zien door groepswinnaar te worden in 
de Europa League. In de volgende ronde 
wacht Olympiakos. 

Dan hebben we nog de VAR. Wat vin-
den we daar van? De buitenspelgevallen 

kunnen met de huidige technologie erg 
precies worden gemeten. En ook al is 
het maar een centimeter, buitenspel is 
buitenspel. Prima. Maar het beoordelen 
van een overtreding is pure interpreta-
tie, daar verandert de VAR klaarblijkelijk 
niks aan. Door de VAR wordt het nóg 
onduidelijker. En daarbij, in slow motion 
lijkt alles erger dan het is. Ook de regel 
‘hands is hands’ is een lachertje. Er wor-
den als zoete broodjes penalty’s gege-
ven, verschrikkelijk is het. Het is te ho-
pen dat er komend seizoen verandering 
in komt en dat ze bij de UEFA de regel 
aanpassen.

Een positief punt in deze coronatijd is 
dat er allerhande leuke initiatieven wor-
den genomen door de vrijwilligers van 
de s.v. Grol. Voor de jeugd worden er 
leuke dingen georganiseerd, we hebben 
een mooie Grol-kerstbal gekregen van 
de supportersclub en de trainers van de 

prestatieve seniorenelftallen hebben 
reeds tweemaal een training verzorgd 
voor de recreanten, geheel coronap-
roof. Chapeau!

Laten we er met zijn allen voor zorgen 
dat de besmettingen afnemen door ons 
aan de opgelegde regels te houden, zo-
dat we in het nieuwe jaar onze normale 
leven weer kunnen oppikken. Hier en 
daar een feestje met meer dan dertig 
man, lekker naar een festival of concert, 
of gewoon een terrasje pakken op de 
markt, in de zon.

Helaas kunnen we het jaar niet afsluiten 
met een feestje, maar gaan we redelijk 
anoniem het nieuwe jaar in. Desalniet-
temin wens ik jullie een gelukkig en ge-
zond 2021 toe. Pas goed op jezelf en op 
elkaar! 

De Stamgast

Nieuw jaar, 
nieuwe kansen
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